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RESUMO 

 

NORONHA, Flávia Dayana Almeida. A Educação para as relações étnico-raciais em escolas da 

Rede Municipal de Educação de Goiânia. 2014. xf. Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2014. 

 

Esta dissertação foi desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade Federal de Goiás na linha de pesquisa Estado, Políticas e História da 

Educação. A pesquisa analisou e refletiu sobre a obrigatoriedade da inclusão da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira” no currículo escolar (Lei n. 10.639/2003), examinando, em 

particular, se o trabalho com esta temática está ou não potencializando uma educação para as 

relações étnico-raciais nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino (RME) de Goiânia. O 

corpo teórico deste trabalho está referenciado, sobretudo, pelos argumentos de Gomes (2005; 

2008; 2011a; 2011b) e Pierucci (1999) para pensar a relação diversidade/diferença na educação 

para as relações étnico-raciais e de Moreira (1990; 1997; 1998; 2005) e Bourdieu (1975; 1989; 

2009) para localizar e refletir sobre os agentes mobilizadores do campo do currículo. O processo 

de investigação e de exposição orientou-se por uma perspectiva metodológica qualitativa e 

crítico-analítica. O trabalho de investigação articulou-se em três momentos: pesquisa 

bibliográfica; pesquisa documental e pesquisa de campo. Foi constatado que o trabalho escolar 

realizado nas experiências e práticas das escolas pesquisadas não foi diretamente mobilizado 

pela promulgação da Lei n. 10.639/2003, embora venha sendo revisto e reconfigurado a partir 

da mesma, visando encontrar formas que possam colaborar para o debate sobre a necessidade de 

se construir relações étnico-raciais baseadas no respeito e na compreensão da dimensão 

conflituosa da diferença, em que pese a existência de fatores que limitam a realização deste 

trabalho, tais como: formação continuada fragmentada; carga horária excessiva; resistência de 

alguns profissionais que se apóiam no mito da democracia racial e/ou no neo-racismo; falta de 

acompanhamento e apoio ao trabalho realizado; hierarquização de conhecimentos. É importante 

uma ação conjunta entre SME/Goiânia, CME, Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade 

Racial – SEPPIR/Goiânia, Fóruns representativos da sociedade civil organizada e Instituições 

de Pesquisa, que vêm acumulando o debate sobre as Relações Étnico-Raciais e o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, para se construir uma política de implementação 

da legislação nas escolas da RME e na cidade de Goiânia como um todo. 

 

Palavras-chave: Diversidade; Currículo; Educação étnico-racial; Práticas escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This work was developed in the Education Post-Graduation Program of the Faculty of 

Education of the Federal University of Goiás inserted in the research line: State, Policy and 

History of Education. The research analyzed and reflected about the mandatory inclusion of the 

theme "Afro-Brazilian History and Culture" in the school curriculum (law no. 10.639/2003), 

examining, in a specific case, if theme or has been enhancing or not the education for ethnic-

racial relations in the public schools of the Municipal School System (RME) from Goiânia. The 

theoretical background of this work is based mainly by the arguments of Gomes (2005, 2008, 

2011a, 2011b) and Pierucci (1999) in what concerns regarding diversity/difference in an 

education for ethnic-racial relationship; and Moreira (1990, 1997, 1998, 2005) and Bourdieu 

(1975, 1989, 2009) in what concerns finding and reflecting on the mobilizing agents of the 

curriculum field. The process of research and exposure was guided by a qualitative and critical-

analytical methodological approach. The research was articulated in three stages: literature 

review; documental research and field research. It was observed that the school work done on 

the experiences and practices of the surveyed schools was not directly mobilized by the 

enactment of law no. 10.639/2003, but, however, has been revised and rewritten from the same, 

in order to find ways that can contribute to the debate on the need to build ethnic-racial 

relationships based on respect and understanding of conflictual dimension of difference, despite 

the existence of factors that limit this work, such as: fragmented continuing education; 

excessive workload; resistance of some/professional who rely on the myth of racial democracy 

and/or neo-racism; lack of monitoring and supporting the work. It is decisive joint action among 

SME/Goiânia, CME, Municipal Secretary of Racial Equality Promotion - SEPPIR/Goiânia, 

representative forums of civil society organizations and research institutions, which have been 

organizing the debate about Ethnic-racial Relations and Afro-Brazilian and African History and 

Culture Teaching, to build a policy for implementing the legislation on the RME schools and in 

the city of Goiânia as a whole. 

 

Key words: diversity; curriculum; ethnic-racial education; scholar practices. 
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INTRODUÇÃO 

A formação cultural do povo brasileiro e a compreensão das diferentes 

matrizes culturais dessa formação são complexas e desafiadoras e estão 

permanentemente sendo revisitadas, revistas e reelaboradas pelos diferentes agentes, 

herdeiros dessa trajetória sociocultural. No caso do Brasil, o povo africano é um dos 

importantes agentes-colaboradores dessa formação cultural e, em especial, do modo de 

vida dos brasileiros, passado que vem sendo bem compreendido no seu 

desenvolvimento, tendo em vista um melhor entendimento da nossa identidade 

sociocultural. Cabe salientar, para além do pensamento forjado sobre a escravidão neste 

país, que importantes participações na elaboração cultural, intelectual e política 

ocorreram apesar de todo preconceito, discriminação e restrições sofridos ao longo de 

séculos.  

Nesse universo de restrições, têm-se algumas manifestações, como a 

capoeira, o batuque, o samba de roda, o candomblé e outras expressões da cultura e da 

religiosidade de matriz africana, representando uma forma de ver, ser e estar no mundo, 

que estão impressas no cotidiano brasileiro como uma herança de ancestrais africanos e 

expressões das manifestações populares existentes em nosso país. 

Manifestações estas que se desenvolveram em um momento de conflitos 

gerados pelo processo de escravização do negro africano no Brasil, mas que não 

pararam aí. “A reelaboração abriu o caminho para pensar a ideia de culturas 

afrodescendentes e da existência de um conjunto amplo, indo do pensamento brasileiro 

à base material da cultura brasileira” (SANTOS, 2003, p. 95). Nesse sentido, nada mais 

justo do que vivenciar seu aprendizado na escola, tendo em vista a necessidade de se 

reconhecer os aspectos que marcam a formação cultural da sociedade brasileira. 

Constata-se, nessa direção, a presença marcante, senão de todas, de 

algumas dessas manifestações na vida de educandos e educandas, seja nas “rodas de 

samba” ou de capoeira, nas comemorações em família, nos cultos religiosos ou em 

programas televisivos. Entendendo que essa presença possa estar descontextualizada de 

suas raízes étnicas e influenciada por uma construção ideológica, reduzindo-as a 

manifestações exóticas e de folclore, assim como coloca Santos (2003, p. 76): 

Referem-se à produção cultural negra como menor, folclórica, à qual se 

patrocina ou se assiste, com a postura da superioridade das elites. 

Circunscreve-se a cultura negra à culinária, ao libidinoso, ao lúdico e ao 

ritual religioso, às externalidades. Além disso, a cultura negra só é absorvida 

quando esses aspectos estão DESREFERENCIADOS da história de opressão 

e lutas do povo negro, dentro e fora da África (Grifo da autora). 



Essa colocação é delineadora do debate que determina o que se ensina e o 

que se aprende na escola. Pode-se perceber que determinados conhecimentos são 

deixados de lado em favor de outros. Existe, pois, uma organização e seleção dos 

conhecimentos a comporem o currículo escolar da educação básica no Brasil. E esse 

currículo se constitui de conteúdos, valores, práticas e códigos que circulam na 

dinâmica escolar. 

Este estudo parte do pressuposto de que é necessário pensar que as 

manifestações afrodescendentes no Brasil podem criar um elo com a ancestralidade, 

história e corporeidade tão necessário ao debate e reflexão sobre o processo de 

construção das relações étnico-raciais no interior da escola. Entende ainda que essas 

relações são marcadas por identidades culturais que produzem o pertencimento a 

determinados grupos e também podem reforçar as hierarquias sociais, ampliando as 

desigualdades em que vivem os diferentes grupos. Compreende-se, dessa forma, que   

“a moldagem e a remoldagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes 

sistemas de representação têm efeitos profundos sobre a forma como as identidades são 

localizadas e representadas” (HALL, 2006, p. 71). 

Sendo assim, é importante que se conceba a possibilidade de legitimação 

desses saberes no espaço escolar de forma a se reportar à cultura afro-brasileira, em 

especial à complexa identidade sociocultural da pessoa negra brasileira, tendo em mente 

que “[...] as identidades estão sujeitas ao plano da história, da política, da representação 

e da diferença e, assim, é improvável que elas sejam unitárias ou „puras‟” (HALL, 2006, 

p. 87). Por isso, elas marcam profundamente as relações raciais na sociedade brasileira 

numa perspectiva que se ampara em preconceitos e estereótipos raciais a partir das 

diversas instituições que se encontram na dinâmica social, tais como a escola, a Igreja, 

os meios de comunicação e a família, dentre outros. 

 Assim, pretende-se questionar, debater e propor reflexões sobre a 

possibilidade da construção de uma educação para as relações étnico-raciais a partir das 

diversas composições culturais que se processaram e ainda se processam na dinâmica 

social brasileira e quais as problemáticas que se criam a partir da história e cultura 

africana e afro-brasileira no currículo escolar. Será que os conhecimentos da cultura 

africana e afro-brasileira são tratados na escola? Como são abordados? Ademais as 

escolas estão potencializando esses conhecimentos como uma possibilidade de se 

desenvolver uma educação para as relações étnico-raciais? 



Tem-se caminhado na direção da determinação legal de que isso 

aconteça, tanto na cidade de Goiânia quanto em nível nacional, com sanções legais que 

dirão qual o entendimento do Estado brasileiro acerca dessas questões. É uma trajetória 

que percorre a década de 1990 e avança nos anos 2000, levando a questionamentos 

sobre a possibilidade de se traçar um elo entre o que acontece nos sistemas de ensino, 

nas escolas e no trabalho docente nas diferentes disciplinas ou áreas de conhecimento e 

o que está colocado na legislação. 

A importância ou relevância deste trabalho encontra-se, portanto, em 

duas questões principais: primeiramente, apresentar uma análise da implementação da 

Lei n. 10.639/2003
1
 pela SME (Secretaria Municipal de Ensino) em sua rede de escolas 

no município de Goiânia e, em segundo lugar, mostrar se o ensino da história e cultura 

africana e afro-brasileira nas escolas goianienses da amostra pode ou não potencializar 

uma educação para as relações étnico-raciais, de acordo com os documentos legais ou 

orientadores dessa temática. 

É notório que, em um país como o Brasil, a existência de leis não é 

suficiente, pois muitos direitos são diariamente negados ou estão longe de serem 

efetivados. Um exemplo dessa situação é o caminho trilhado pela população negra para 

o acesso à educação formal. Uma história marcada pela hostilidade, imposição, 

expropriação, preconceito e negligência. O sofrimento e os abusos vividos não podem 

ser extintos como se não tivessem acontecido. Assim, uma batalha por direitos e 

reconhecimento vem sendo travada na sociedade brasileira ao longo do tempo. Apesar 

da violência sofrida, a sociedade civil organizada, em especial a população negra, 

representada pelo Movimento Negro, vem tendo conquistas nos diferentes setores 

sociais, dentre eles a educação. Localiza-se a Lei n. 10.639/2003 como uma dessas 

conquistas, mas se acredita que sua existência não basta, sendo preciso que se avance 

para a efetivação desses direitos. 

Nesse sentido, intenciona-se entender como esta determinação legal tem 

ou não mobilizado as escolas municipais de Goiânia a buscarem efetivar uma educação 

para as relações étnico-raciais. Isso do ponto de vista dos professores e gestores, das 

propostas curriculares e do poder público. Intenta-se saber como os professores e 

gestores têm se posicionado diante dessa temática na construção do currículo e quais as 

                                                           
1
Esta lei altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática 

"História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras providências. 



políticas públicas voltadas a dar o suporte necessário à materialização da legislação no 

espaço escolar. Tem-se como pano de fundo nesta reflexão a formação continuada 

desses profissionais que precisa ser investigada e problematizada de maneira a 

alavancar reflexões outras. 

Dessa maneira, faz-se necessário compreender as seguintes questões: a) 

A história e a cultura africana e afro-brasileira compõem a educação para as relações 

étnico-raciais na educação básica? b) É possível traçar um elo entre o que se processa 

no trabalho escolar e o que está colocado na legislação? c) As escolas do município de 

Goiânia estão mobilizadas a tematizarem a história e a cultura africana e afro-brasileira 

no currículo a partir do que é determinado pela Lei n. 10.639/2003?  

Diante dessas inquietações, objetiva-se, com este estudo, analisar e 

compreender criticamente o processo de implementação da referida lei em escolas da 

RME de Goiânia, indicando se a proposta da Rede e o trabalho pedagógico das escolas 

se aproximam ou se distanciam do que está indicado nos documentos legais e/ou 

orientadores dessa temática, sobretudo no tocante à educação para as relações étnico-

raciais.  

Esta investigação primou por uma pesquisa, predominantemente, 

qualitativa no que se refere à compreensão do processo da implementação da Lei n. 

10.639/2003, na escola pública da rede municipal de Goiânia. Para tanto, buscaram-se 

explicações coerentes para o desenvolvimento do currículo na RME diante da 

determinação de inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira nas matrizes 

curriculares da educação básica. Explicações estas pautadas no desvelamento das 

estruturas que determinam a composição do campo curricular e que reverberam no 

trabalho escolar. Para compreender como se estrutura o campo curricular, foi utilizado o 

referencial de Pierre Bourdieu (1975; 1989; 2009) e Moreira (1990; 1997; 1998; 2005) 

para localizar os agentes mobilizadores e tensionadores deste campo, bem como para 

entender o currículo como lugar de disputas e conflitos que reverberam na escolha de 

determinados conhecimentos em detrimento de outros. 

O trabalho de investigação foi organizado em três momentos: revisão de 

literatura, que compõe o corpo teórico deste estudo materializado, principalmente no 

primeiro capítulo; análise documental indicando os referenciais oficiais das políticas 

públicas educacionais que impactam a construção do currículo da educação básica 

apresentados no segundo capítulo; e apresentação, no terceiro capítulo, do objeto 



empírico de estudo captado por meio de entrevistas semiestruturadas e questionários em 

escolas da RME de Goiânia
2
. 

Para trilhar esse caminho, foi preciso compreender como a matriz afro-

brasileira pode compor o currículo da educação básica no Brasil de forma a corroborar a 

educação para as relações étnico-raciais. Nessa reflexão, foi fundamental entender que o 

cenário brasileiro é marcado por disputas teóricas e políticas sobre diversidade, 

diferença, igualdade etc. E que essas ponderações irão determinar a perspectiva do 

currículo como um campo de poder indutor de posicionamentos favoráveis ou 

contrários a uma postura crítica diante das relações étnico-raciais que se processam no 

interior da escola pública goianiense.  

Para compreender a realidade do trabalho escolar desenvolvido em 

unidades escolares da RME de Goiânia, buscou-se um indicativo de escolas que, de 

acordo com a SME/Goiânia, desenvolveram um trabalho voltado para as relações 

étnico-raciais em sintonia com as Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. A 

escolha dessas unidades educacionais baseou-se em indicações colhidas junto ao 

Departamento Pedagógico da SME/Goiânia nas suas respectivas divisões: 

Departamento de Ensino Fundamental, Infância e Adolescência – DEFIA, Centro de 

Formação dos Profissionais em Educação e Unidades Regionais de Apoio Educacional. 

De um universo de, aproximadamente, 370 unidades escolares, foram indicadas
3
 34 

escolas. Participaram desse processo de indicação cerca de 40 profissionais de 

educação, dentre coordenadores e professores de apoio pedagógico. Das 34 indicadas, 

foram escolhidas cinco escolas, sendo uma representante de cada Unidade Regional, 

que atendessem todas as etapas da educação fundamental
4
.  

Entendemos, pois, que nosso estudo realizar-se-ia numa amostra de 

escolas que supostamente vinham realizando experiências e práticas que buscassem 

atender ao estabelecido na legislação de Goiânia e do país. Mas, que experiências e 

                                                           
2
 O projeto de pesquisa foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás 

(UFG). 
3
 Esta indicação foi feita por coordenadores das unidades regionais e professores apoios pedagógicos 

dessas unidades. A Rede Municipal de Goiânia está organizada em cinco unidades regionais. As 

Unidades Regionais – URE‟s compreendem o agrupamento de um quantitativo de escolas localizadas em 

cinco regiões na cidade de Goiânia. Sendo: URE Brasil di Ramos (região noroeste); URE Jarbas Jaime 

(região norte) URE Maria Tomé Neto (região sul/sudoeste); URE Central (região central e sudeste) e 

URE Maria Helena Bretas (região leste). Cada unidade regional é responsável pelo acompanhamento 

direto nas escolas, verificando os processos formativos e orientando os aspectos normativos da RME. 
4
 Em Goiânia, a Educação Fundamental organiza-se em três Ciclos de Desenvolvimento Humano. 



práticas seriam essas? Que organização e motivações pedagógicas orientariam esse 

trabalho? Qual seria o grau de generalização dessas práticas? Como o trabalho dessas 

escolas se articulava com as políticas e ações da RME e do governo federal? Partimos 

do pressuposto de que a compreensão dessas e de outras questões certamente poderiam 

contribuir para avançar na efetivação de uma educação para as relações étnico-raciais. 

Não foi possível iniciar imediatamente após essas indicações a pesquisa 

de campo nas unidades escolares, porque a RME de Goiânia entrou em greve por 

melhores condições salariais e de trabalho no dia 18 de setembro de 2013 e só foi 

suspensa em 21 de outubro do mesmo ano, o que inviabilizou de imediato a visita às 

unidades selecionadas. Tendo em vista que, aproximadamente, 80% dos professores 

aderiram ao movimento e que esta adesão, em especial, configurou-se por uma 

resistência à representação sindical, ou melhor, ao SINTEGO
5
, foi necessário maior 

esforço no processo de reconhecimento e de negociação com a Gestão Municipal, o que 

alongou o tempo de paralisação das atividades nas unidades educacionais. Terminada a 

greve e de posse de autorização da SME/Goiânia para a realização da pesquisa, partiu-se 

para os contatos preliminares por telefone com diretores agendando visitas de 

apresentação e explanação da pesquisa. 

Em todas as unidades escolares, primeiramente, se conversou com o 

diretor explicando as intenções da pesquisa, disponibilizando o projeto de pesquisa e 

agendando as entrevistas. A seguir, essas entrevistas foram realizadas, então, com cinco 

diretores e dez coordenadores pedagógicos. Com estes últimos, foram deixados os 

questionários a serem aplicados com os professores. Cabe salientar que as demandas da 

reposição de aulas do período de greve ocasionaram dificuldades no pronto-atendimento 

à pesquisadora, bem como se observou o cansaço e a exaustão das equipes visitadas. 

Essa realidade colaborou para a dificuldade em organizar um momento coletivo para 

explanação da pesquisa aos professores, o que pode ter reduzido a adesão à pesquisa. 

Foram entregues 125 questionários para serem distribuídos entre os professores que 

compõem o coletivo do ensino fundamental das escolas escolhidas. Desses, foram 

devolvidos 56 questionários, totalizando-se 44% da amostra. 

Nesse construto, apresenta-se, primeiramente, no Capítulo I – Educação 

para as relações étnico-raciais: a matriz afro-brasileira na educação básica, o debate 

gerado ao longo de dez anos, de 2003 a 2013, em espaços de produção acadêmica, tais 

                                                           
5
 Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás. Maiores informações disponíveis em: 

<http://www.sintego.org.br/home>.  

http://www.sintego.org.br/home


como: portal Capes e GT 21 – Educação e Relações Étnico-raciais – da Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – Anped. Nas publicações, foi 

analisada a reflexão em torno da diversidade, diferença e educação para relações étnico-

raciais na educação básica, categorias estas que compõem a discussão já em andamento 

sobre o desenvolvimento da implementação da Lei n.10.639/2003 Brasil afora.  

Além disso, também se discute, neste capítulo, como o campo do 

currículo da educação básica se movimenta em direção à educação para as relações 

étnico-raciais de forma a perceber a cultura afro-brasileira como conhecimento 

necessário no processo de escolarização da educação básica, tendo em vista que estes 

saberes foram negados/esquecidos/negligenciados ao longo do processo educacional no 

Brasil.  

Da reflexão gerada, extraem-se as categorias conceituais que irão 

dialogar com a análise das práticas realizadas no trabalho escolar: diversidade, 

diferença, currículo e relações étnico-raciais. Aqui se optou por entender a diversidade 

como uma política da diferença, de forma que a diversidade fosse compreendida como 

uma construção histórica, social e cultural das diferenças, seguida da sua interpretação 

em caráter biológico e cultural em um contexto de desigualdades e lutas sociais 

(GOMES, 2005). Da mesma maneira, apoiando nos argumentos de Silva (2007, p. 490), 

elegeu-se a compreensão de que  

 

a educação das relações étnico-raciais tem por alvo a formação de 

cidadãos, mulheres e homens empenhados em promover condições de 

igualdade no exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos 

direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes pertencimentos 

étnicoraciais (sic) e sociais. 

 

No segundo Capítulo, “Políticas Educacionais e Diversidade Étnico-

racial: a história e a cultura africana e afro-brasileira no currículo da educação básica”, 

discutem-se as políticas implantadas durante o governo Lula (2002-2010), que 

indicaram proposições curriculares voltadas às questões étnico-raciais a partir da 

obrigatoriedade de inclusão no currículo da educação básica da história e cultura 

africana e afro-brasileira, determinada pela Lei n. 10.639/2003
6
, alterando a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei n. 9.394/1996), “[...] para incluir 

no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática „História e Cultura 

                                                           
6 Cabe colocar que, em 2008, nova alteração se deu no mesmo artigo, modificado pela Lei n. 

10.639/2003, através da promulgação da Lei n. 11.645/2008, que inclui a história e a cultura indígena no 

currículo do ensino fundamental e médio. 



Afro-Brasileira‟”. Importante constatação indica a necessidade de mudança 

epistemológica na compreensão da diversidade étnico-racial como constituinte do 

processo de indução de políticas para a educação das relações étnico-raciais. 

No Capítulo III, “O currículo e a educação para as relações étnico-raciais 

na RME/Goiânia: o trabalho escolar em perspectiva”, procura-se apresentar o 

movimento de implementação da Lei n. 10.639/2003 na RME de Goiânia, tentando 

apreender o percurso histórico, as políticas públicas educacionais e os documentos 

oficiais que induzem o currículo dessa rede. Busca-se, também, considerar o 

conhecimento necessário para a educação das relações étnico-raciais, a história e a 

cultura africana e afro-brasileira no trabalho escolar da RME/Goiânia, dialogando com 

escolas que contribuem para esse entendimento e para essa prática.  

Finalmente, nas considerações finais, retoma-se o objeto de estudo a 

partir das análises do debate nacional e local, confrontando concepções expressas em 

documentos oficiais e manifestadas por estudiosos das relações étnico-raciais. Procura-

se mostrar o que de significativo se desenvolve na RME de Goiânia acerca da 

implementação da Lei n. 10.639/2003, no sentido de corroborar uma educação para as 

relações étnico-raciais em uma perspectiva que problematize a posição social da pessoa 

negra na sociedade goianiense e indique a necessidade de superação de práticas racistas 

e discriminatórias no interior da escola, potencializando suplantação das desigualdades 

em que vivem os sujeitos negros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO I 

EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS:  

A MATRIZ AFRO-BRASILEIRA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Este capítulo apresenta o debate gerado em espaços de produção 

acadêmica acerca da temática “Educação para as relações étnico-raciais”, dialogando 

com questões que apontam para considerações sobre diversidade, diferença e igualdade 

e indicando seus caminhos ao longo de dez anos de promulgação da Lei n. 10.639/2003, 

que trata da inclusão da História e Cultura Afro-brasileira e Africana no currículo da 

educação básica. Para esse encaminhamento, foram analisadas publicações em 

periódicos cadastrados no portal Capes
7
 e no GT 21

8
 – Educação e Relações Étnico-

Raciais – da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – Anped, 

que trouxessem reflexões sobre a diversidade, diferença, igualdade e educação para as 

relações étnico-raciais de 2003 a 2013. Assim, apresenta-se primeiramente o debate 

gerado ao longo de dez anos na reflexão: Diversidade, diferença e educação para as 

relações étnico-raciais na educação básica. Ficou evidente que o debate gira em torno 

da definição de conceitos e disputas políticas e que o tema da diversidade/diferença 

passou por vários processos de apropriação nas políticas públicas ao longo desse tempo, 

não se estabelecendo o consenso nem mesmo dentro do MEC. 

Para além desses referenciais, procurou-se ampliar esta revisão de 

literatura, buscando outras referências que apontassem tal reflexão e direcionassem para 

a compreensão acerca da diversidade/diferença de maneira a refletir sobre: O campo do 

currículo e a educação para as relações étnico-raciais na educação básica. 

Finalizando, indica-se um posicionamento sobre a educação para as relações étnico-

raciais: a cultura afro-brasileira como conhecimento. Nesse sentido, parte-se do estudo 

de como pode ser a educação para as relações étnico-raciais tendo o reconhecimento da 

contribuição de negros e negras para a produção de saberes importantes para a história 

humana que devem ser contemplados no processo de escolarização da educação básica. 

  

                                                           
7 No portal de periódicos Capes, foram encontrados 74 títulos e/ou resumos, datados entre 2003 e 2013, aparecendo 

as categorias: educação para as relações étnico-raciais; história e cultura africana e afro-brasileira; Lei n. 

10.639/2003; diversidade; diferença. Destes, foram selecionados 15 artigos que apresentaram características do 

debate acerca da implementação da Lei n. 10.639/2003 e a Educação para as relações étnico-raciais, com destaque 

para a reflexão sobre a política educacional e diversidade/diferença.  
8 No GT 21, foram encontrados 10 trabalhos que apresentaram em seu título e/ou resumo as categorias: educação para 

as relações étnico-raciais; história e cultura africana e afro-brasileira; Lei n. 10.639/2003; diversidade; diferença. O 

recorte temporal foi da 26ª à 36ª Reunião anual da ANPEd de 2003 a 2013. 



1.1 DIVERSIDADE, DIFERENÇA E EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

Com foco na produção acadêmica em educação após a promulgação da 

Lei n. 10.639/2003, percebe-se que o debate em destaque mostra um conflito entre os 

termos diversidade e diferença ao longo de dez anos. Nessa seara, ainda aparece o termo 

pluralidade que se faz presente na educação através dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. Acrescidas a essas reflexões, têm-se as ponderações de Pierucci (1999) 

acerca da diferença no contraponto da igualdade tensionando esse debate. Segue-se daí 

para uma disputa epistemológica do campo das relações étnico-raciais.  

Abramowicz e Rodrigues (2013, p. 17) apontam que a diversidade tem 

sido objeto de centralidade no campo educacional e político nos últimos 20 anos. Sobre 

a utilização do conceito indiscriminadamente alertam: 

Se, por um lado, a utilização desse conceito pode revelar o surgimento de 

uma inflexão do pensamento social, por outro, a imprecisão ou seu uso 

indiscriminado pode restringir-se ao simples elogio às diferenças, 

pluralidades e diversidades, tornando-se uma armadilha conceitual e uma 

estratégia política de esvaziamento e/ou apaziguamento das diferenças e das 

desigualdades. 

 

De outro lado, a constância da defesa pelo reconhecimento de 

pertencimento e demarcação das diferenças entre grupos tem despertado o interesse de 

organismos internacionais na perspectiva dos atributos culturais do processo de 

globalização mundial. A esse respeito, a UNESCO, em 2001, “considerou que o 

respeito à diversidade cultural não é só um direito, mas também uma condição 

indispensável das políticas desenhadas para promover o diálogo entre os povos” 

(ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013, p. 17). Isso sugere, entre outras intenções, a de 

relocar alguns grupos excluídos e marginalizados no cenário mundial, principalmente 

porque estes podem compor a massa consumidora de que o capital necessita para 

continuar seu processo de exploração humana. 

As autoras apresentam a cultura como dispositivo de diagramação social, 

a diversidade e a diferença como construtos de mútuo esvaziamento frente às condições 

de desigualdade. 

[...] a diversidade foi entendida como uma forma de governamento exercido 

pela política pública no campo da cultura, como uma estratégia de 

apaziguamento das desigualdades e de esvaziamento do campo da diferença, 



tendo como função borrar as identidades e quebrar as hegemonias 

(ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013, p. 18). 

 

Os usos da palavra cultura passam a compor, na França, discursos de 

formação e educação do espírito, como um caráter universal de distinção da espécie 

humana. Na Alemanha, ganha, com um tom particular, o destaque como delimitação e a 

consolidação das diferenças nacionais. E assim foi migrando de tons para compor a 

ideia híbrida que se sustenta na atualidade, em que ora representa o que é comum, ora o 

que é diferente em um mesmo contexto (ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013, p. 18-

19). 

Da forma como vem sendo utilizada, a ideia de cultura tem servido como 

tropo de raça, como diversidade, como diferença, como resposta curricular 

dada pelas políticas públicas aos movimentos sociais que reivindicam 

reparação e/ou representação cultural (dos sentidos singulares que atribuem 

às coisas e ao mundo), como clave genérica que se atribui às coisas (as múlti-

plas possibilidades de sentido dadas por grupos sociais) que não se conhece 

exatamente, como capaz de, por essa via, equalizar os problemas das 

desigualdades/diferenças presentes na escola. 

 

Importante destacar que essa atribuição genérica “tem sido objeto de 

disputa não só teórica, mas também na prática social, contribuindo para a imprecisão e o 

esvaziamento conceitual dos termos: cultura, diversidade e diferença” 

(ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013, p. 19). Cabe ainda indicar que essa discussão, 

proposta pelas autoras, ocorre em uma sociedade capitalista em que tudo e todos se 

tornam mercadorias e “a lógica do capital passou a atuar em áreas antes invioláveis” 

(Ibidem, p. 19) sendo assim por que isso não ocorreria com a diferença? Nesse sentido, 

o diferente passa a compor um mercado de produtos nunca imaginado. Por isso parece 

interessar, também, ao capital a demarcação e defesa da diversidade no campo da 

cultura.  

A via que facilita essa inculcação é a da educação, por estar localizada 

como uma ramificação do campo social e que, por isso, tem todas as possibilidades para 

reproduzir as bases materiais e simbólicas da sociedade. Portanto, é notório que “Por 

meio da educação, sob a clave da cultura, há a possibilidade de um governamento que 

guarda e conserva um caráter global que se exerce sobre a sociedade e também como 

uma resposta local às reivindicações de pertencimento e/ou reparação” 

(ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013, p. 20). O mesmo programa governamental que 

distingue e defende o nacional promove e acode o local para de alguma forma garantir 

uma resposta às pressões e conflitos sociais. 



Para as autoras, a década de 1990 centrou esforços em debater o currículo 

na perspectiva de refletir sobre a cultura, a educação e a diversidade naquele momento 

representadas pelo termo pluralidade cultural. Isso aconteceu sob um contexto 

reivindicatório de denúncia das práticas discriminatórias e também de desmascaramento 

do mito da democracia racial, reforçados por discussões internacionais sobre a educação 

voltada para a diversidade cultural. Tais posicionamentos provocaram um 

fortalecimento do debate acerca da cultura e educação, ampliando, conforme as autoras, 

os números de produções nesta temática e direcionando para diferentes tendências 

epistemológicas localizadas entre multiculturalistas, interculturalistas, pós-críticas e 

pós-estruturalistas. 

De forma geral, após as análises realizadas dos artigos publicados em 23 

periódicos durante os anos de 1990 a 2007 e dos 44 trabalhos apresentados 

nos encontros anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação em 

Educação, pode-se afirmar que o debate no Brasil encontra-se entre os 

multiculturalistas e interculturalistas, e nas vertentes pós-estruturalista e pós-

colonialista (ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013, p. 22-23). 

Em meio a essa teia de referências, o campo político brasileiro encontra-

se sob as pressões nacionais e internacionais para o cumprimento dos acordos de 

combate à discriminação e atendimento à diversidade. Aqui o programa de governo 

precisa estar atento às demandas universais e locais. As autoras destacam, em sua 

análise, a criação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI) como “[...] a Secretaria que explicitou mais claramente o 

entendimento da diversidade a partir de uma visão crítica das políticas de diferença” 

(ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013, p. 26). Essa explicação não combinava com as 

concepções de outras secretarias, como a Secretaria de Educação Superior (SESU) e a 

Secretaria de Educação Básica (SEB), as quais apresentavam uma visão de diversidade 

limitada à tolerância e à inclusão. Indicam que não há consenso no MEC, ficando ainda 

mais evidente o campo de disputa ali travado quando analisaram a dotação orçamentária 

para a política da diversidade e constataram quase nulidade de recursos.  

Lembrando que esta análise está reportada ao quadriênio 2003 – 2006, as 

autoras ponderam que, decididamente, “[...] as questões relativas à diversidade 

permanecem sem financiamento efetivo para reverter qualquer lógica. Estão contidas 

apenas em um âmbito discursivo e abstrato de cultura/diversidade/diferença” 

(ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013, p. 27). Apesar da constatação, indicam que o 

avanço se deu quanto à possibilidade de participação na cena pública de grupos até 

então desconsiderados totalmente. Mas ainda assim é preciso que “A defesa da 



diversidade e a luta pela igualdade racial [...] [sejam] elevadas ao status de política de 

Estado” (Ibidem, p. 27).  

As autoras defendem uma posição que parte da superação do conceito de 

cultura para a compreensão de um espaço de diáspora como conceito analítico da 

diferença que irá indicar a relação entre aqueles que passam a ocupar um determinado 

território com aqueles que ali já estavam. E, na busca de reconfigurar a ética universal, 

propõem que esse espaço promova uma “[...] retomada das linhas de gênero/raça/etnia 

como diferença e não como diversidade, a qual propôs um apagamento dessas mesmas 

linhas” (Ibidem, p. 23). 

  Para Silva, Ferreira e Silva (2013), a questão delineadora do debate 

centra-se nas políticas de ação afirmativa no contexto da política educacional e da 

política curricular na esfera das políticas sociais. Partem de um referencial analítico 

baseado nos estudos pós-coloniais latino-americanos para compreenderem as 

implicações das políticas de ação afirmativa na política curricular, em específico, no 

período de 2001 a 2011. Esses autores destacam a Lei n. 10.639/2003 como resultado 

do enfrentamento do Movimento Negro pela descolonização do currículo escolar. 

A partir de um corpus documental, os autores iniciam sua análise com 

um posicionamento acerca da construção das ideias de raça e racismo, combinando com 

o protagonismo dos movimentos sociais para a constituição de políticas de promoção da 

igualdade racial. Passam pela questão norteadora que relaciona medidas de ações 

afirmativas no âmbito educacional e as Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN‟s – e 

sua contribuição para uma Educação Intercultural e antirracista e finalizam indicando a 

descolonização dos currículos escolares como perspectiva de superação de uma 

epistemologia eurocêntrica. 

Para os autores, a ideia de raça e racismo se funda no pensamento 

racional e racionalizante promovido pela construção de uma mútua invenção de Europa 

e América que distingue o lugar de referência do não lugar. Por meio do conceito de 

colonialidade do poder, indicam que a ideia de raça sustenta a hegemonia europeia ao se 

estabelecer como critério de distribuição da população que classifica os demais povos 

não europeus como inferiores. E, a partir dessa ideia, um tanto quanto questionada ao 

longo do século XX, se funda a doutrina do racismo que, de forma perversa, 

desqualifica o outro, sua cultura, seu território e 

hierarquiza as raças humanas baseando-se em estereótipos pseudo-naturais 

abalizados nas características físicas, como também psicológicas, morais, 

intelectuais, etc. O racismo tem servido à dominação e à exploração dos 



povos e dos grupos subalternizados (SILVA; FERREIRA; SILVA, 2013, p. 

256). 

 

Os autores defendem uma concepção de educação
9
 que “[...] não se 

restringe a incluir novos temas aos currículos ou mudar as formas de ensinar. Essa 

educação coloca em xeque as clássicas pedagogias escolares eurocentradas e abre um 

intenso diálogo com as pedagogias dos movimentos sociais” (SILVA; FERREIRA; 

SILVA, 2013, p. 258) e que por isso está relacionada com a Educação das Relações 

Étnico-Raciais que nasce nos movimentos sociais, sobretudo no Movimento Negro com 

a educação antirracista. 

Tais autores consideram a Lei n. 10.639/2003 como resultante de um 

longo processo de luta por reconhecimento e combate contra a discriminação e 

preconceitos sofridos pelas pessoas negras no Brasil, apontando-a como “[...] um dos 

mecanismos que nos possibilita refletir sobre o silenciamento histórico do preconceito e 

do racismo presentes nas relações raciais em uma sociedade multiétnica e pluricultural” 

(Ibidem, p. 262), indicando o rumo da superação do mito da democracia racial 

brasileira. E assim ponderam: 

É nesse cenário que a referida Lei se insira na luta por mudanças estruturais 

que influenciam a política curricular, representando grande contribuição para 

a construção de uma Educação Intercultural, pois podemos observar nos 

debates em torno da Lei nº 10.639/2003 elementos que questionam a 

colonialidade em seus eixos do poder, do saber e do ser (SILVA; 

FERREIRA; SILVA, 2013, p. 263). 

 

A política curricular após a promulgação da Lei n. 10.639/2003 

modificou o entendimento sobre o conhecimento a ser tratado na educação básica 

brasileira, bem como avançou no tratamento da questão étnico-racial nas etapas e nas 

modalidades desse nível de ensino como um todo. Por exemplo, afirmam que as 

Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica trazem uma 

perspectiva de valorização das diferenças. Isso irá compor também as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Infantil e as Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Ensino Fundamental de Nove Anos (SILVA; FERREIRA; SILVA, 2013).  

Indicam ainda que tais documentos têm uma relação com uma 

Perspectiva Intercultural Crítica ao se embasarem em demandas provenientes dos 

Movimentos Sociais Organizados como inclusão da história e cultura africana e afro-

                                                           
9 Baseada nos conceitos de descolonialidade e interculturalidade para confrontar a lógica social e curricular 

hierárquica, considerando-os numa perspectiva crítica como uma forma de rompimento com o sistema político e 

econômico neoliberal e que por meio da Educação Intercultural Crítica se poderá contribuir para a superação da 

condição subalterna determinada aos grupos minoritários. 



brasileira no currículo e assim “[...] não se questiona apenas qual o conhecimento de 

referência na constituição do currículo, mas quais são as epistemologias negadas e quais 

os efeitos nocivos dessa negação no currículo, na educação como um todo e para a 

sociedade de modo geral” (SILVA; FERREIRA; SILVA, 2013, p. 265). 

Na contramão dos discursos em defesa de políticas de identidade e cotas 

raciais, Maggie (2008) propõe a reflexão sobre “o significado da racialização das 

políticas públicas e também dos nossos costumes” indicando que há um retrocesso nas 

relações raciais no Brasil como proposta de divisão de raças. Pontua sobre a arqueologia 

do mito do racismo no Brasil, comungando da ideia de “que os mitos de origem do 

nosso „racismo‟ são tão ambíguos quanto o nosso racismo” (MAGGIE, 2008, p. 901). A 

autora considera uma regressão interpretar as palavras de Gilberto Freyre proferidas em 

um discurso na Câmara de São Paulo, em 1950,
10

 quando enaltece a “nossa democracia 

social, inclusive étnica” como uma mentira, como vem sendo interpretada ao longo de 

décadas a democracia racial como ideal proferido por Gilberto Freyre. Tal ideal vem 

sendo traduzido por mito da democracia racial.  

Porém, mitos são mitos e o que o mito e suas versões narradas acima revelam 

é que nossa sociedade ao longo do século passado lutou pela democracia, 

contra o racismo e contra as leis raciais. O forte impacto do caso ocorrido 

contra Dunham não gerou uma lei contra a discriminação a mulheres que são 

ou parecem ser prostitutas, mas uma lei de combate ao racismo (SILVA; 

FERREIRA; SILVA, 2013, p. 902). 

 

Utiliza em seus argumentos o exemplo dos Estados Unidos que elegem 

Barack Obama como símbolo da democracia que professa valores universais em 

detrimento das condições separatistas em que viviam estadunidenses até então. E 

defende ser um retrocesso o Brasil que traz, em sua história, o movimento de combate 

ao racismo pela democracia racial e ao mesmo tempo cria leis e políticas com base na 

“raça”. E afirma: “De fato, vão criar uma divisão racial e a própria noção de „raça‟ bem 

mais próxima daquela que existia nos EUA pré-Barack Obama” (MAGGIE, 2008, p. 

903). 

A seguir, a autora pontua sobre a entidade jurídica “negro” que se 

inaugura a partir da Lei Afonso Arinos, criando a possibilidade de separar negros e 

brancos na forma de direito. Explica Maggie (2008) que, antes dessa lei, o negro não 

existia como tipo diferente em outras leis brasileiras, todos (negros, brancos, indígenas) 

                                                           
10 Neste, ele diz que o ocorrido com a atriz norte-americana a quem foi recusada hospedagem em hotel de luxo de 

São Paulo devido à cor de sua pele nos idos de 1950 se tratava de preconceito. Segundo a autora, Freyre se posiciona 

em defesa de um ideal de democracia e contra o racismo que culminou em criação de lei de repúdio ao preconceito 

racial por Afonso Arinos de Melo Franco, em 1951. 



eram tratados pelas leis como iguais. Utiliza-se das ideias de Luiz Aguiar Costa Pinto, 

quando diz que no Brasil a tendência depois dessa institucionalização da diferença é, a 

exemplo dos EUA, a “cisão racial” brasileira, fortalecendo a ideia de país dividido entre 

brancos e negros. 

O que para muitos foi motivo de desprezo, vergonha e exclusão, para 

outros era símbolo de graça, exaltação e orgulho. A versão da sociedade misturada 

ganha outros contornos a partir da imposição de uma visão sociológica bipolar que 

passa a explicar a composição social brasileira em brancos e negros que até então era 

considerada mista e que poderia servir de exemplo de uma experiência bem sucedida de 

relações raciais. Mas o que vem ganhando força é o paradigma da bipolaridade na 

condução das políticas públicas diferenciais (MAGGIE, 2008). 

Para Maggie (2008), o marco está no governo FHC com a instituição de 

políticas específicas para a população negra e a criação do Grupo de Trabalho 

Interministerial de Valorização do Negro. A interpretação da realidade muda de uma 

leitura de classes para uma leitura racial explicada por números, gráficos e tabelas da 

desigualdade.  

As estatísticas tiveram um enorme papel na propagação dessas ideias, e foi o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) que primeiro as utilizou na 

preparação daquela conferência organizada pela ONU em 2001. As tabelas e 

os gráficos organizados à época acabaram convencendo muitas pessoas de 

que as desigualdades sociais são produzidas pelo racismo. Os gráficos não 

foram construídos com o devido cuidado, pois as estatísticas não podem nos 

dizer se as desigualdades expressas nesses números são fruto do racismo ou 

de outras causas (MAGGIE, 2008, p. 905). 

 

No governo Lula (2003-2010), na interpretação da autora, o Estado passa 

a obrigar seus cidadãos a uma escolha racial, seja pelas políticas de promoção de 

igualdade racial ou pelo censo escolar. Aponta as Diretrizes Nacionais Curriculares para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana como uma proposta de incitamento à revanche. Nos dizeres da 

autora, a valorização da diversidade e o orgulho de pertencimento étnico-racial são 

posturas equivocadas de separação contra a democracia (MAGGIE, 2008, p. 907). 

Diz, também, que a política de cotas é justificada por uma necessidade de 

reparação aos afrodescendentes vitimados pela escravidão de seus antepassados, mas 

que, para ela, essa vitimização é um tanto quanto exagerada, pois muitos descendentes 

conseguiram superar as condições do cativeiro e se inserir socialmente. 

Hoje, as histórias e os achados sobre a escravidão descrevem o escravo como 

ator histórico ativo, criativo, racional e estratégico. Os estudos recentes sobre 

família escrava, processos de alforria, religião e religiosidade, negociações e 



conflitos, revoltas incontáveis e irmandades apresentam o escravo como 

agente, com interesses, convicções e desejos próprios, e não como um ser que 

apenas sofre as consequências da dominação (MAGGIE, 2008, p. 907-908). 

 

Para esta autora, a política de cotas e a criação do Estatuto da Igualdade 

Racial são projetos de racialização da sociedade brasileira, e como tal tiveram 

resistências. Foram entregues duas cartas públicas, elaboradas por um grupo de 

intelectuais, artistas e lideranças de movimentos negros e sociais, contrárias a essas 

ações, uma ao Congresso Nacional e outra ao Superior Tribunal Federal. Vale ressaltar 

que ambas foram combatidas pelos ativistas a favor das cotas com abaixo-assinados. 

Nesse contexto, Maggie (2008) segue problematizando se a necessidade nacional é de 

uma divisão racial ou de uma luta por direitos iguais. Argumenta que o Brasil não está 

sintonizado com outros países, como os EUA, que já identificaram equívocos nessas 

políticas que acabam por perpetuar a raça como condição de distinção entre os 

indivíduos. 

Segundo ela, essa é uma armadilha perigosa que, mesmo que produza 

algumas reparações de imediato, no futuro podem causar conflitos em proporções 

incontroláveis. Exemplifica com as guerras religiosas, genocídios e o holocausto, 

posicionamentos que marcam a separação pela diferença.  

Não estou sendo ingênua a ponto de não imaginar os interesses por trás dos 

princípios universais, mas sempre soubemos que, sem eles, não era possível 

um caminho seguro entre as armadilhas produzidas por divisões perigosas, 

como a construída com a ideia de “raça”, negros, afrodescendentes, 

quilombolas, seringueiros, ribeirinhos etc. Quem irá costurar a ligação entre 

cada um desses grupos antes que os interesses conflitantes façam-nos lutar 

entre si? A história recente do mundo está repleta de exemplos de carnificina 

resultante dessa armadilha (MAGGIE, 2008, p. 910). 

 

E finaliza suas colocações posicionando-se contrária à política de cotas e 

favorável ao posicionamento universal de luta por justiça e igualdade. Para ela, 

combate-se o racismo com direitos iguais. A autora apimenta o debate com seus 

argumentos contumazes. Fica claro que nesse campo de disputa política e 

epistemológica a defesa pela justiça e igualdade de direitos é para lá de salutar, embora 

o ponto central seja definir qual o referencial de justiça e igualdade que se propõe. Já foi 

visto que aquele da universalidade e cegueira para o diferente parece não ser o indicado.  

Para Pierucci (1999), a crescente valorização das diferenças em tempos 

atuais representa uma cilada. Debate da pauta do dia no campo educacional brasileiro, 

este discurso (das diferenças) introduzido pelos pensamentos de direita no hall das 

disputas pelo pertencimento, que mostra uma tendência para justificar as desigualdades, 



vai se reconfigurando e passa a compor as bases de reivindicações da esquerda. Indica 

aí a mudança de um discurso focado na defesa da igualdade entre todos para um que 

passa a articular demandas de grupos específicos, como o feminista e o movimento 

negro.  

Evidencia como o pensamento da direita sobre a defesa da diferença está 

embasado nos novos arranjos concedidos pela apropriação da esquerda à defesa do 

direito à diferença. Pontua a necessidade de melhor organização do pensamento da 

esquerda que entende as demandas das minorias, mas não consegue segurar o 

argumento da diferença sem causar a ideia de segregação ou cair em uma armadilha 

conceitual. 

Nada mais imediato do que o pensamento conservador-empirista. O 

combate à razão abstrata remonta à condição natural da nudez, aquilo que se vê no 

corpo. Neste caso, a diferença conduz à ideia de sensibilidade ao que se pertence e que 

não pode ser equalizado de maneira racional. Isso na verdade é utilizado para justificar 

atitudes de segregação, distanciamento e exclusão. Não porque não são iguais e sim 

porque são diferentes. O que é tensionado pelo autor sob a conclusão de que racismo 

seja prioritariamente uma rejeição da diferença. Para ele, é preciso estar atento à 

concepção de que seja a obsessão pela diferença, querendo dizer que há oscilação entre 

a celebração e a repulsa da diferença. “O racista vê o mundo dos humanos sob a ótica 

privilegiada da diferença, pondo em foco a diferença” (PIERUCCI, 1999, p. 26).  

Ser diferente, nesse caso, é pertencer a outra condição sociocultural, pois 

está “na cara” que se é diferente. E esta constatação empírica reverbera nos discursos e 

práticas racistas, seja no entendimento clássico, por meio das constatações biológicas, 

seja pelo neo-racismo que, por meio dos dados culturais tidos como únicos, irredutíveis, 

marca diferença. A diferença está posta como condição essencialmente natural – 

biológica ou cultural. Que todos são diferentes é inegável, mas a questão se assenta na 

condição: “todos são iguais”? O que está posto nessa cilada é a ideia de que diferença e 

igualdade se contrapõem a partir do discurso da direita que rejeita e endossa a diferença 

como um aspecto desqualificante que serve aos seus privilégios e interesses e distancia 

cada vez mais a possibilidade de superação da desigualdade e o alcance à igualdade. 

O direito à diferença é o atual investimento de lutas de alguns 

movimentos sociais de esquerda. Aí a tarefa se complexifica, posto que para estes torna-

se inviável a escolha entre diferença e igualdade. É preciso afirmar e reafirmar que 

diferença não é sinônimo de desigualdade, não podendo, portanto, estar no contraponto 



da igualdade. Para o autor, isso se configura como um jogo de linguagem e palavras que 

podem incorrer no equívoco de não perceber que a diferença pressupõe uma hierarquia, 

uma diferença de valor.  

A diversidade é algo vivido, experimentado e percebido, gozado ou sofrido 

na vida quotidiana: na imediatez do dado sensível ao mesmo tempo que 

mediante códigos de diferenciação que implicam classificações, organizam 

avaliações, secretam hierarquizações, desencadeiam subordinações 

(PIERUCCI, 1999, p. 33). 

 

Assim, é difícil manter o argumento de diferentes e iguais; defender a 

diferença sem reforçar práticas que segregam e discriminam. É preciso fazer uma 

escolha conceitual por diferente ou igual. Na compreensão do autor, o deslocamento do 

que era tido como biológico e natural para a dimensão da cultura força uma 

compreensão teórico-prática complicada de se explicar. O ideal do direito à diferença é 

um projeto que fascina a esquerda e traz consequências à luta pela igualdade. 

Estabelece-se uma crítica à igualdade formal, legalista e um abandono da luta pela 

igualdade real, passando-se a assumir a defesa do que é natural, ou seja, a diferença. 

Para tal, o corpo torna-se fundamental, pois é pelo corpo que fica evidente a máxima 

naturalista-biológica, ou seja, a evidência física, o que potencializa uma hierarquia de 

valores.  

Assim, o autor inquire também se é possível estabelecer uma posição 

segura na defesa da diferença. Para ele, é preciso considerar nesse debate as dimensões 

políticas entre igualdade e diferença. A cautela é recomendada, porque o contexto das 

disputas de direita e esquerda se modifica e se reconfigura na medida em que pode 

haver “[...] o entrecruzamento de dois processos ideológicos – a apropriação esquerdista 

do argumento da diferença num momento em que as direitas redescobrem a força 

mobilizadora desta” (PIERUCCI, 1999, p. 44). 

Percebe-se, a partir dos argumentos de Pierucci, que é imperativa a 

afirmação de uma diversidade complexa e variável no transcurso do tempo histórico. A 

cilada consiste no uso da diferença como contraponto da igualdade. É preciso tomar a 

direção de superação da condição binária e passar ao entendimento de diferenças dentro 

das diferenças
11

. Para o autor, tal reflexão acerca de diferenças, e não mais diferença no 

                                                           
11 A ideia se assenta de que, no campo das representações sociais, a defesa da diferença produz outras diferenças. É 

isto que o autor apresenta para explicar a produtividade social da diferença, a qual tem sua origem nos movimentos 

sociais identitários, como o feminista e o negro, sendo um componente no reordenamento das bandeiras de luta que 

transitou da igualdade, passou pela demarcação da diferença e assume a inevitabilidade das diferenças, agora no 

plural porque enseja uma dificuldade de delimitação tanto no campo teórico quanto no político, cultural, social. O 

efeito globalizante provoca uma separação das identidades e produz novas identificações pelas diferenciações. Esse 

fenômeno se produz e reproduz na construção de novas diferenças individuais e coletivas, ou seja, as identidades 



singular, leva ao campo individual e não mais aos atributos construídos coletivamente, 

reflexão esta que precisa ser melhor debatida e ampliada. Ele ainda percebe um perigo 

no uso do senso comum e fora dos debates acadêmicos da defesa da diferença, a qual 

em seu limite irá, sem dúvida, se contrapor à igualdade. 

É importante pensar que essa cilada se dá em diversos movimentos 

sociais, estando, portanto, mais generalizada do que se constata. Tanto alas da esquerda 

quanto da direita vêm se utilizando do discurso da diferença para compor suas 

formulações. Só que para a esquerda constitui-se em direito a pertença e para a direita o 

direito de recusa de misturas, a segregação. “[...] grande parte dos argumentos utilizados 

pela oposição direitista de orientação nacionalista, argumentos usados contra a 

esquerda, provém da própria esquerda” (PIERUCCI, 1999, p. 51), como a diferença 

cultural, que, para a esquerda, representa uma resposta ao racismo biológico, para a 

direita constitui o neo-racismo, tipo culturalista.  

Uma parcela da sociedade, “[...] decepcionada com um Estado que não 

protege mais contra os azares da conjuntura, o aparente progressismo modernizador 

dessas camadas por vezes se tinge de anticapitalismo” (PIERUCCI, 1999, p. 64), 

mostra-se ambígua em seus discursos, pois querem os prazeres do capital sem vir junto 

as consequências da desigualdade. Isso leva ao elogio das diferenças como uma forma 

de separar grupos e preservar desigualdades econômicas, camufladas em diferenças 

culturais. Enquanto isso, o regime capitalista se intensifica e se fortalece nessas sinuosas 

disputas por definição de quadro de representação política.  

As diferenças são concretas. A igualdade é um conceito abstrato do 

homem em geral, que não existe concretamente. Essa é a base do pensamento 

conservador. A diferença se inscreve nos corpos de forma que não é possível 

concretamente uma assertiva contrária, sendo, pois, território consagrado do 

pensamento conservador. Por isso, o autor defende que, aos olhos sensíveis, 

existenciais, as marcas da diferença reforçam a posição social do indivíduo pertencente 

a um grupo e não a outro e pontua que comunga dos posicionamentos que 

veem nos conflitos e movimentos étnicos e raciais momentos fortes de 

irrupção do corpo na cena política, de instalação das peculiaridades corporais, 

grupais e mesmo individuais, ao lado de outras dimensões sensíveis do corpo, 

no centro mesmo da ação coletiva, visando ou ao reconhecimento, ou à 

denegação de direitos a indivíduos que partilham situações de mal-estar ou 

                                                                                                                                                                          
“exponenciadas pela simultaneidade dos processos de sincretismo global-local parecem não ter outro fim, outro 

desaguadouro, que o de ulteriores diferenciações” (PIERUCCI, 1999, p. 154). 

 



privação, de discriminação ou exclusão, ou somente de „diferença‟ 

(PIERUCCI, 1999, p. 98). 

 

O autor localiza que esse modo de pensar, em defesa/valorização das 

diferenças culturais, pertence à esquerda e à direita
12

. Acrescenta que a construção de 

demandas políticas com base nessas diferenças, ou no reconhecimento dessas, pode 

legitimar discursos outros como racistas, sexistas, homofóbicos, machistas que se 

querem enfrentar. Esse terreno ainda é complicado de se engendrar sem desconfianças, 

posto que esteja cheio de armadilhas. Armadilhas estas que foram depositadas nesse 

campo minado diante da não realização do projeto socialista de igualdade, não somente 

jurídica, abstrata e formal, mas real, concreta, materialmente duradoura. Assim se 

posiciona: 

Há sérios riscos contidos nas demandas diferencialistas quando estas se 

fazem em detrimento das causas igualitárias. Parte do nosso dilema vem do 

fato de estarmos já sinceramente convencidos de que vale a pena lutar pela 

diferença, pelo reconhecimento das diferenças, pelo direito que todos 

deveríamos ter de ser diferentes uns dos outros, pelo direito de afirmar, 

defender e ver reconhecidas nossas diferenças individuais e culturais (grifo 

do autor) (PIERUCCI, 1999, p. 100). 

 

Pierucci (1999) acredita na defesa da igualdade e localiza esta como uma 

demanda da esquerda. A preocupação se dá na aproximação entre discursos que 

claramente defendem a desigualdade sob a máscara da diferença. Foi o que identificou 

no recorte tipológico que fez em sua pesquisa, quando seus entrevistados marcam 

nitidamente, por meio de seu ativismo eleitoral, um posicionamento ideológico e 

direitista em defesa de valores antidemocráticos e de conservação social. 

Em “Políticas da diferença: para além dos estereótipos na prática 

Educacional”, Fleuri (2006) debate sobre a questão da diferença na educação a partir da 

problematização do racismo e discriminação na sociedade. Levanta que diferentes 

movimentos vêm compondo um “conjunto de propostas educacionais que visam 

promover a relação e o respeito entre grupos socioculturais, mediante processos 

democráticos e dialógicos” (Ibidem, p. 497), indicando um debate em vários tons 

teóricos que mostram a polissemia de perspectivas como multiculturalismo, 

interculturalismo, transculturalismo, dentre outros.  

Para o autor, nas reflexões sobre igualdade, diversidade e diferença, 

existem algumas tensões em torno da defesa da diferença, que podem servir como uma 

                                                           
12 O autor destaca que a polarização direita – esquerda são posições relativas e gradativas que admitem variações, 

podendo desdobrar-se e subdividir-se, sendo preciso, por isso, cautela ao fazer uma alusão a um desses 

posicionamentos. 



retorção de conceitos que acentuam preconceitos e estereótipos entre grupos. Assim “a 

luta pelos direitos à diferença [...] pode ser revertida contra os interesses dos próprios 

grupos sociais já explorados e excluídos, dependendo dos contextos relacionais em que 

tal embate se constitui” (FLEURI, 2006, p. 500), como indicou Pierucci (1999).  

Na sua reflexão, considera o termo diversidade fechado e limitado em 

uma conceituação de cultura pré-dada, que possui uma identidade única, essencialista. 

Assim, para tratar das relações estabelecidas entre diversos grupos, prefere se valer do 

termo diferença cultural por considerá-lo mais aberto a várias possibilidades de 

posicionamentos e elaborações acerca das identidades e das relações interculturais.  

Quanto às diferenças étnicas, tratadas a partir da referência das 

populações indígenas e afrodescendentes, apresenta reflexões que transitam entre as 

práticas escolares e os processos de construção de identidades e diferenças étnicas. 

Nessa reflexão, Fleury (2006, p. 503) considera importante compreender a necessidade 

de superar “as polêmicas moralistas contra o preconceito e estereótipo que se 

circunscrevem ao efeito e não focalizam a estrutura do problema” e avança se utilizando 

da referência de Bhabba para: 

Pensar o limite da cultura como um problema da enunciação da diferença 

cultural significa ir além do reconhecimento e do acolhimento das 

diversidades, da crítica aos racismos e às discriminações, assim como dos 

processos de exclusão e inclusão, individuais e grupais. A cultura deve ser 

teorizada justamente onde ela se torna um problema, ou seja, “no ponto em 

que há uma perda de significado na contestação e articulação da vida 

cotidiana entre classes, gêneros, raças e nações” (BHABBA apud FLEURI, 

2006, p. 503). 

Importante destacar de sua análise que “o significado e os símbolos da 

cultura não têm fixidez primordial e que os mesmos signos podem ser apropriados, 

traduzidos, re-historicizados e lidos de múltiplas maneiras” (FLEURI, 2006, p. 505). 

Portanto, eles podem ser ressignificados dependendo de como os sujeitos lidam e 

interpretam tais símbolos. Sendo assim  

os preconceitos e os estereótipos raciais não se constituem como 

determinações inexoráveis e unívocas, pois cada pessoa negra reage de 

maneira singular, de acordo com seu processo pessoal de subjetivação e de 

socialização. São estas singularidades que podem fazer a diferença entre o 

reforço ou a desconstrução das estereotipias (FLEURI, 2006, p. 505). 

 

Dessa maneira, indica, em sua análise, que as motivações construídas nos 

processos identitários relativos à diferença estão relacionadas às novas perspectivas de 

compreender as diferenças para além da sujeição às unidades determinadas e 

fragmentadas de entendimento do “outro” traduzidas pelo paradigma da diversidade.  



E destaca, em outra análise, que seu foco é “a possibilidade de respeitar 

as diferenças e de integrá-las em uma unidade que não as anule” (FLEURI, 2003, p. 17). 

Dessa forma, indica a atenção atual ao debate sobre a diferença cultural, mas pontua seu 

caráter histórico quanto à menção do encontro e conflito entre diferentes culturas que, 

para ele, foi marcado por uma concepção única de cultura a partir da cultura europeia 

como modelo universal. “Desse ponto de vista, todas as outras culturas são consideradas 

inferiores, menos evoluídas, justificando- se, assim, o processo de colonização cultural” 

(Ibidem, p. 17). Para pensar a força dos referenciais que tratam da diversidade nas 

políticas públicas educacionais desenvolvidas no período de 2003 a 2006, no primeiro 

mandato de Luís Inácio Lula da Silva, Moehlecke (2009), em seu artigo “As políticas de 

diversidade na educação no governo Lula”, discorre sobre as possibilidades de 

compreensão acerca da diversidade em diferentes programas propostos e desenvolvidos 

pelo governo Lula, especialmente no Ministério da Educação – MEC. Foi-lhe possível 

identificar diferentes concepções no uso do termo nos documentos analisados e nas 

vinte e quatro ações levantadas, assim como perceber que os programas governamentais 

ora se articulam, ora se distanciam de uma perspectiva crítica do tratamento da 

diversidade. Por vezes atribuiu-se um caráter compensatório aos projetos e programas 

desenvolvidos, como também se constatou sua fragilidade conceitual que reverberou na 

sua não efetivação e continuidade. A referida autora ainda levantou a dificuldade em 

equacionar as demandas sociais com políticas universais, sendo este um ponto de 

estrangulamento das propostas empreitadas. 

Para o debate do campo conceitual, a autora identificou e problematizou 

“[...] pelo menos três sentidos distintos e, por vezes, contraditórios, que podem ser 

associados à concepção de „diversidade‟: a) a de inclusão social; b) de ações 

afirmativas; c) de políticas de diferença” (MOEHLECKE, 2009, p. 461). Para a análise 

das políticas públicas, utilizou as ideias de Marta Arretche como referência no debate 

sobre a organização de uma política nacional. Trouxe, primeiramente, uma reflexão 

conceitual do termo diversidade, aproximando-se das proposições de Stuart Hall, Taylor 

e Henry Giroux, que relacionam diversidade e cultura no campo do direito à diferença.  

O princípio da diferença questiona justamente a neutralidade e a efetividade 

dessa igual dignidade, ao afirmar que a identidade particular de um indivíduo 

ou grupo é ignorada, distorcida e forçada a se conformar a uma cultura 

dominante hegemônica que não a sua, atribuindo-lhe uma cidadania de 

segunda classe (MOEHLECKE, 2009, p. 464). 

 



Constatou ainda, em suas pesquisas, a presença marcante do termo 

multiculturalismo como tensionador da área educacional no debate acerca das políticas 

da diferença, indicando que: 

A expressão “diversidade”, quando utilizada no Brasil, aparece geralmente 

como sinônimo do que Stuart Hall define como “multicultural”, termo 

qualificativo que descreve a pluralidade de culturas presente em determinada 

sociedade. No entanto, a “diversidade” também vem sendo utilizada, 

especialmente no âmbito do poder público, como sinônimo de 

“multiculturalismo”, termo substantivo que se refere às estratégias políticas 

adotadas para lidar com situações de diversidade geradas em sociedades 

plurais culturalmente (HALL apud MOEHLECKE, 2009, p. 465-466). 

 

E assim se posiciona quanto às diferentes concepções de diversidade 

apreendidas em sua pesquisa no MEC:  

A Secad, diante dos objetivos que lhe foram atribuídos e das pessoas 

escolhidas para dirigir cada uma de suas coordenações, com fortes vínculos 

com os movimentos sociais das áreas com as quais trabalham, foi a secretaria 

que trouxe de modo mais explícito o entendimento da diversidade a partir de 

uma visão crítica das políticas de diferença. A Sesu, por trabalhar 

especificamente com o ensino superior, reforçou em seus programas a ideia 

de diversidade como política de inclusão e/ou ação afirmativa. Já a SEB, que 

tem como atribuição formular políticas para toda a educação básica, trabalha 

em seus documentos e programas principalmente com a ideia de inclusão 

social e de diferença como valorização e tolerância à diversidade cultural 

(grifos nossos) (MOEHLECKE, 2009, p. 482). 

 

Para a autora, é preocupante que falte articulação conceitual e prática no 

ministério, dificultando o diálogo entre as secretarias que o compõe e as propostas de 

uma política de diversidade. Dessa maneira, as ações tendem a continuar desarticuladas 

e voltadas a públicos específicos. Outro aspecto que também pode prevalecer diante 

desse limitante conceitual é o de reforço do dualismo que opõe políticas universais às 

políticas particularistas ou critérios sociais aos étnico-culturais.  

Há ainda a possibilidade de se descaracterizar as propostas e 

reivindicações vindas dos movimentos sociais, tratando-as pela fragmentação dos 

conceitos e assim perder o apoio desses movimentos. “A ideia de diversidade, até o 

momento, tem servido como um grande conceito „guarda-chuva‟ para o governo nos 

vários processos de negociação com os grupos de pressão” (MOEHLECKE, 2009, p. 

483). Outro ponto também importante trata-se da dificuldade de garantir a continuidade 

dos programas via sua institucionalização, uma vez que “O caráter errático da maioria 

dos programas, que em sua maioria não passam pelo Legislativo, faz com que eles 

dependam, em grande parte, das pessoas à frente de sua gestão” (Ibidem, p. 484). 



Continuando este debate, observa-se como isso está reverberando na 

instituição escolar do ponto vista da interface entre currículo e as categorias diversidade 

e diferença. 

 

1.1.1 Currículo, diversidade e diferença 

Ao olhar esse debate mediado pelas questões de currículo, observa-se que 

a tônica da discussão não se altera muito além das categorias diferença e diversidade. 

Entende-se que ambas compõem um par dialético com a igualdade. Nesse sentido, 

Saraiva (2010, p. 85) indica que: “No século XX, o mito da democracia racial e o elogio 

da miscigenação contribuíram para apagar a diversidade, as particularidades dos grupos 

étnicos, as desigualdades gritantes em seu acesso aos direitos fundamentais”. A autora 

retoma argumentos que identificam as práticas curriculares ao longo dos séculos como 

um reforço da ideologia racista e procura “analisar o conteúdo das instruções legais que 

organizam o currículo formal brasileiro, a partir de 1988, com relação à questão da 

diversidade e da diferença” (Ibidem, p. 86). 

Sua pesquisa mostra que houve avanços no reconhecimento da 

diversidade na agenda política brasileira a partir de um contexto internacional propício 

ao desenvolvimento desse debate. Contexto este marcado pelas conquistas democráticas 

em diversos países e tensionadas pela participação do que ela chama de “novos atores 

sociais”, ou seja, aquelas pessoas que até então estavam excluídas dos processos 

decisórios: as minorias.  

Para desenvolver sua argumentação, apresenta a história, o currículo e a 

memória como elementos que compõem a problemática que deseja refletir. Considera 

que as narrativas hegemônicas que compõem o currículo escolar são obras “escolhidas” 

num universo amplo de conhecimentos e saberes. Para isso, se baseia em Forquin, 

conceituando currículo como “produto de um momento histórico e de um construto 

social”, e entendendo-o como 

conjunto institucionalmente prescrito e funcionalmente estruturado de tudo o 

que é supostamente ensinado e aprendido nos quadros de um dado ciclo de 

estudos [...] constitui invariavelmente o resultado de uma seleção, realizada 

em um amplo universo de conhecimentos e de saberes (FORQUIN apud 

SARAIVA, 2010, p. 88). 

 

Apresenta a necessidade de análise das condições sócio-históricas que 

aproximam e distanciam culturas e que, por conseguinte, marcam a passagem da 

memória à história. Entende que se trata do que se considera relevante em uma 



sociedade para ser ensinado. Utiliza-se da tipologia
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 das minorias desenvolvida por 

Wieviorka “para explicar as diferentes formas de inserção grupal e as experiências 

empíricas da diferença vividas por diferentes grupos, em um mesmo país” 

(WIEVIORKA apud SARAIVA, 2010, p. 89).  

Assim esse mosaico cultural se configurou em contextos de 

desigualdades entre grupos, resultando em relações de dominação no Brasil a partir do 

processo de escolarização centrado em ideologias e políticas de embranquecimento e 

miscigenação que modelaram desde o princípio a educação pública. 

Os povos indígenas, primeiramente escolarizados nas escolas jesuítas, depois 

nas escolas públicas, se viam obrigados a negar e esquecer sua língua, sua 

cultura, sua religião, sendo a escola empregada como um meio de assimilá-

los. A educação era proibida aos escravos e a seus filhos. Com a abolição da 

escravidão, a violência do período colonial vai ceder lugar a uma violência 

simbólica institucionalizada, de que a escola será o principal instrumento 

(SARAIVA, 2010, p. 92). 

 

 A referida autora aponta que o mito da democracia racial se fez forte 

como ideologia da identidade única e corroborou a negação da cultura negra e indígena. 

Encobre-se com o véu da mestiçagem as diferentes culturas, suas histórias e lutas na 

composição da sociedade e assim se promoveu uma cultura como única, mas com sua 

referência centrada na cultura dominante, europeia, branca. 

A ideia da mestiçagem foi estreitamente ligada ao termo “democracia racial”, 

dando origem a uma ideologia de Estado amparada pela ideia de uma 

coabitação harmoniosa entre as três “raças”, que incorporou, de maneira 

peculiar, a ideologia do branqueamento (SARAIVA, 2010, p. 92). 

 

E assim Saraiva (2010) se coloca contrária à ideia da relação harmoniosa 

que se queria divulgar, disseminar mundo afora. Para ela, não se passava de uma 

aparência de universalidade que por trás escondia uma relação de desigualdade e de 

discriminação que passa a ser revelada nos anos 1950, principalmente pelas pesquisas 

de Florestan Fernandes, Otavio Ianni e Roger Bastide. 

Na realidade, sob a aparência de uma linguagem universalista, adornada de 

antirracismo, este mito é de uma temível eficácia: ele deixa perdurar as 

desigualdades, as discriminações e se inscreve em uma lógica de etnocídio 

simbólico, tentando levar ao desaparecimento da “raça negra”. Em virtude 

deste mito, o Brasil por muito tempo apresentou-se ao mundo como uma 

espécie de paraíso tropical isento de racismo (SARAIVA, 2010, p. 93). 

 

                                                           
13 Dentro dessa tipologia, a população negra brasileira (composta por pretos e pardos) são as minorias involuntárias, 

porque “não escolheram viver onde se encontram e cuja presença em uma sociedade resulta de um desraizamento 

imposto” (SARAIVA, 2010, p. 89). A população indígena se localiza como minoria primária, ou seja, que já ocupava 

o território antes que outras populações viessem a se estabelecer no Brasil, mas que é ameaçada constantemente pelo 

processo civilizatório europeu. E, por fim, a autora indica como minorias voluntárias aquelas provenientes do 

processo de imigração voluntária, que, no caso brasileiro, trata-se de populações provenientes da Europa 

(primeiramente portugueses), Ásia e Oriente Médio, que, no Brasil, se estabeleceram “por escolha ou por força de 

circunstâncias (econômicas, políticas)” (Ibidem, p. 89). 



A autora destaca o papel protagonista do Movimento Negro na luta 

contra tais ideologias e na busca pela reinterpretação da história, colocando o modelo 

educacional vigente em xeque. Entende-se aqui que o currículo escondia a cultura 

negra, negava o pertencimento aos afrodescendentes e pela violência simbólica
14

 se 

consagrava o paradigma assimilador da referência europeia branca. Saraiva (2010) 

indica que na contemporaneidade existam sinais de ruptura com esse paradigma via 

pressão social e amparo legal.  

E com base em suas reflexões, a autora se pergunta qual lugar para a 

diversidade cultural dentro do currículo comum, determinado pela LDB? Ela reconhece 

os avanços, principalmente indicados no artigo 26 da LDB, que estabelece o dever de se 

considerar no ensino de história as diferentes etnias que formaram o povo brasileiro, 

mas entende que 

[...] essas determinações legais não provocam a mudança de orientação do 

paradigma eurocentrado que caracteriza o currículo nacional: os negros 

permanecem confinados historicamente à sua condição de escravos, os 

indígenas, à de atores passivos, vítimas de uma dominação diante da qual são 

impotentes, os brancos, à dos que contribuíram para a transmissão da cultura 

europeia, em toda a sua “grandeza” (SARAIVA, 2010, p. 96). 

 

Para ela, o reconhecimento das identidades é uma questão política, 

determinada pela relação de poder e estruturas sociais herdadas do período colonial, os 

quais vêm sendo reforçados pela base comum que acaba por contribuir para o 

enraizamento do preconceito e do racismo sob o discurso de defesa da igualdade. Em se 

tratando do currículo, pontua que: 

Os conteúdos de ensino, sobretudo, continuam calcados no modelo da 

miscigenação e da homogeneização cultural. A pesquisa e o ensino 

desenvolvidos na universidade são, também, os cúmplices desse estado de 

coisas, permanecendo as estruturas curriculares prisioneiras de uma visão 

eurocentrada dos conteúdos historiográficos (SARAIVA, 2010, p. 97). 

 

Assim, é preciso o reconhecimento da diversidade e a construção de uma 

história e uma cultura compartilhadas. Indica as políticas de ação afirmativa, de 

reparação e de valorização da diversidade cultural como medidas implementadas após 

                                                           
14 Para violência simbólica, aqui se utiliza do referencial construído por Bourdieu (1975), que mostra como a 

violência se manifesta no sistema de ensino a partir da constituição de formas de pensar o conhecimento como um 

caminho para se inculcar um determinado arbitrário cultural. Uma cultura considerada legítima. Partindo da ideia de 

que há uma cultura tida como legítima, tem-se a determinação de que há conhecimentos mais importantes que outros 

e que por meio de uma Ação Pedagógica (AP) impor-se-á um arbitrário cultural. A legitimação vem do 

desconhecimento da situação de dominação. Ao reproduzir o arbitrário, reproduz-se a relação de força. “Todo poder 

de violência simbólica, isto é, todo poder que chega a impor significações e a impô-las como legítimas, dissimulando 

as relações de força que estão na base de sua força, acrescenta sua própria força [...], a essas relações de força” 

(BOURDIEU, 1975, p. 19). Esta é a máxima da constituição da violência simbólica como uma verdade evidente por 

si mesma. 

 



2002 que criam possibilidades de se avançar nesse reconhecimento das populações que 

representam a nação brasileira. É necessário também o questionamento da narrativa 

nacional, o desenvolvimento da consciência negra e o despertar das memórias feridas. 

Um trabalho de memória coletiva acerca das contribuições dos povos indígenas e 

africanos é fundamental para se constituir outra possibilidade de leitura da brasilidade 

(SARAIVA, 2010).  

Para Fleuri (2003, p. 17), o apoio da instituição escolar na difusão da 

cultura que vem “contribuindo para a manutenção e difusão dos saberes mais fortes 

contra as formas culturais que eram consideradas como limitadas, infantis, erradas, 

supersticiosas” tende a orientar a educação escolar para a homogeneização linguística e 

cultural de forma a promover o esquecimento das raízes culturais outras. E nesse ponto 

mostra como se deu esse procedimento na Inglaterra diante do intenso processo 

imigratório Pós-Segunda Guerra Mundial. 

O trabalho educativo passou a ser marcado pelo esforço de promover a 

assimilação dos estrangeiros (1960-1970). Predominou uma pedagogia 

compensatória que estimulava os imigrantes a abandonar a cultura de origem, 

vista como deficiência. Ao mesmo tempo, desenvolveram-se trabalhos que 

tentaram promover a integração (1965-1970) e assumir a necessidade de dar 

espaço à diversidade para criar clima de respeito mútuo e tolerância. Passou-

se a admitir elementos das culturas de origem para garantir maior pluralismo. 

Buscava-se a integração, ou seja, a assimilação na cultura anfitriã, sem um 

achatamento das diferenças. No período seguinte (1970-1980), fortes 

pressões da base – de filhos e netos de imigrantes que se tornaram 

verdadeiros cidadãos ingleses e começaram a se organizar – suscitaram 

muitos projetos multiculturais (embora na maioria tenham sido superficiais e 

folclóricos) (FLEURI, 2003, p. 19). 

 

Destaca que na América Latina movimento similar homogeneizante 

também ocorreu na educação escolar, mas se constatou um baixo rendimento escolar 

devido às diferenças linguísticas, o que direcionou inicialmente a políticas 

compensatórias que não sanaram os altos índices de repetência e evasão escolar, 

levando primeiro a experiências biculturais seguidas de uma ampliação para uma 

perspectiva de interculturalidade na década de 1980. Promovendo mudanças no cenário 

educacional que: “Nessa direção, encontra-se uma série de termos para identificar as 

iniciativas dos educadores: Etnoeducação (Colômbia), Educação Bilíngue (Bolívia), 

Educação Bilíngue Bicultural e Educação Intercultural Bilíngue (Guatemala, Brasil)” 

(FLEURI, 2003). 

Um debate que, segundo Fleuri (2003), no Brasil, se inicia pela via da 

defesa dos direitos indígenas e tem como marco a Constituição de 1988 e se amplia a 

partir das lutas étnicas protagonizadas pelos afro-brasileiros, apontando para uma 



mudança na rota do campo da educação e da pesquisa
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. Essa rota traz a marca da 

descontinuidade e deslocamento na composição identitária em contraposição à ideia de 

fixidez e estabilidades naturais na constituição da diversidade étnica. O referido autor 

tem, nos argumentos de Stuart Hall, sua referência para o tratamento epistemológico da 

categoria identidade. 

Assim, a identidade, sendo definida historicamente, é formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 

interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. [...] a identidade muda 

de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou representado, num 

processo descrito como uma mudança de uma política de identidade (de 

classe) para uma política da diferença (FLEURI, 2003, p. 24). 

 

A escola, no tocante aos estudos de Fleuri (2003) acerca dos processos de 

constituição das identidades culturais, caracteriza-se como espaço privilegiado de: 

enfrentamentos invisíveis das diferenças visíveis; ressignificação de símbolos culturais 

historicamente marcados; configuração de novos sujeitos e de novas identidades, assim 

como de novos processos de organização grupal e de relação intercultural, de 

problematização dos padrões de normalidade. Que possibilite o encontro com o “outro” 

em sua alteridade, propondo a aprendizagem dos diferentes contextos de forma 

articulada em que: 

A educação passa a ser entendida como o processo construído pela relação 

tensa e intensa entre diferentes sujeitos, criando contextos interativos que, 

justamente por se conectar dinamicamente com os diferentes contextos 

culturais em relação aos quais os diferentes sujeitos desenvolvem suas 

respectivas identidades, torna-se um ambiente criativo e propriamente 

formativo, ou seja, estruturante de movimentos de identificação subjetivos e 

socioculturais (FLEURI, 2003, p. 31-32). 

 

Pare o autor, é necessário rever tanto as posturas educativas quanto o 

currículo que hierarquiza progressivamente informações.  

Nesses contextos, o currículo e a programação didática, mais do que um 

caráter lógico, terão uma função ecológica, ou seja, sua tarefa não será 

meramente a de configurar um referencial teórico para o repasse hierárquico 

e progressivo de informações, mas prever e preparar recursos capazes de 

ativar a elaboração e circulação de informações entre sujeitos, de modo que 

se auto-organizem em relação de reciprocidade entre si e com o próprio 

ambiente (FLEURI, 2003, p. 32). 

 

Aponta também a crescente preocupação do campo educacional com as 

questões da diferença e da identidade cultural para o qual a tendência epistemológica 

indica formulações que “Problematizam-se as relações sociais e educacionais em sua 

                                                           
15 O autor destaca como expoentes pesquisadores contemporâneos desse campo: Ana Célia da Silva (1995), Ana 

Lúcia Valente (1994), Luiz Alberto O. Gonçalves (1985), Nilma Lino Gomes (2002), Iolanda de Oliveira (2000), 

Petronilha B. G. M. Silva (1993), Regina Pahim Pinto (1993a, 1993b). É importante frisar que não há uma 

homogeneidade no pensamento dentro da perspectiva da interculturalidade. 



dimensão institucional, a partir do reconhecimento da alteridade que se manifesta nas 

ações, nos saberes, nas opções, nas interações desenvolvidas pelos diferentes sujeitos” 

(FLEURI, 2006, p. 514). As pessoas se educam na relação entre si e com a cultura e se 

transformam e transformando suas relações transformam a cultura pela interação. 

Diante das perspectivas apresentadas nessa exposição, é possível dizer 

que o debate em torno das diferenças, da diversidade, da construção de identidades, vem 

aumentando significativamente ao longo de dez anos de promulgação da Lei 

10.639/2003 e se complexificando quanto ao aporte teórico-filosófico de análise das 

questões suscitadas pelo debate da educação para as relações étnico-raciais. Trata-se de 

um campo em construção, marcado, portanto, por disputas e divergências teórico-

conceituais que possam balizar o campo acadêmico e a luta no campo das políticas 

públicas e educacionais. 

Cabe considerar que parte significativa dos textos analisados sinaliza 

para a adoção do termo diferença ao invés de diversidade, entendendo-o em um campo 

mais crítico de análise das relações que constituem a construção das culturas e 

identidades socioculturais. A diversidade apresenta-se como um conceito frágil e 

limitado à questão da tolerância, inclusão e respeito sem tensionar o campo do poder 

que se constroem as diferentes relações étnico-raciais no Brasil. E a diferença se 

sustentando mais por seu caráter crítico não pode ser colocada no contraponto da 

igualdade, pois não cabe o entendimento de um excluir o outro. 

De acordo com Fleuri (2006, p. 513): “Não se combate a discriminação 

apenas pleiteando acesso destes sujeitos também aos cargos superiores, mas 

promovendo a superação das estratégias de hierarquização e de sujeição”. Assim se 

pode entender que o mesmo se dá quanto à implementação da Lei n. 10.639/2003. Não 

será apenas incorporando os conhecimentos aos currículos, é preciso que tais 

conhecimentos sejam apropriados em condição de igualdade com outros conhecimentos 

e que sejam valorados, integrados e efetivados no processo formativo.  

Para isso, é preciso compreender como o campo do currículo se 

movimenta a esse respeito, quem orienta, quem conduz a discussão e seleção de 

conhecimentos que irão compor o currículo. Perceber também quem faz a agenda do 

campo a partir da interface entre o saber acadêmico e o campo político. 

 

1.2 O CAMPO DO CURRÍCULO E A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA 



Para compreender como os conhecimentos de matriz afro-brasileira vão 

se projetar na educação básica, é preciso o entendimento de como se estrutura o campo 

do currículo da educação básica no Brasil para então compreender outras questões que 

apontam para a inclusão ou exclusão dos conhecimentos de matriz africana do currículo 

escolar. Que lutas se processam no interior deste campo que determinam as escolhas por 

este ou aquele conhecimento? Como os agentes estão localizados nestas disputas? Em 

que estas escolhas reverberam na formação escolar da educação básica e como 

influenciam a educação para as relações étnico-raciais no Brasil? 

Intentando localizar o currículo como um campo
16

, entendendo que este 

compõe um campo maior, no caso o campo educacional, tem-se como contribuição 

importante para essa compreensão os apontamentos de Moreira (2005, p. 16), quando 

diz: “proponho que se conceba currículo como um território contestado, como um 

campo de conflitos no qual diferentes grupos e agentes lutam pela oficialização e pelo 

prestígio de seus conhecimentos, significados, habilidades, métodos, crenças e valores”.  

É possível visualizar no campo educacional, em específico no campo do 

currículo, um jogo em disputa no qual se pode indicar o saber/conhecimento que cada 

um dos agentes (ou grupo) domina e detém como a moeda do campo. Aqui se reporta 

não a qualquer conhecimento, mas àquele considerado válido na ordem de produção da 

cultura que está na interface com o campo científico e acadêmico. Esse 

saber/conhecimento é socialmente aceito e reconhecido como válido, sendo importante 

na continuidade/manutenção/reprodução da cultura pela escola.  

As instituições educacionais transmitem uma determinada cultura e a cultura 

selecionada e veiculada nos currículos se relaciona com o contexto no qual se 

situam ela própria e as instituições escolares. O currículo, de alguma maneira, 

expressa o conflito de interesses e os valores dominantes que guiam a 

escolarização (REGIS, 2011, p. 1). 

 

Dessa forma, aqueles que dispuserem de um determinado quantum de 

capital
17

 em relação a esses conhecimentos terão mais prestígio e irão conduzir as 

                                                           
16 As ideias aqui referendadas estão embasadas a partir da categoria campo apresentada pelo sociólogo Pierre 

Bourdieu. Quando Bourdieu (1989) entende determinado espaço social como campo, ele utiliza tal analogia como 

recurso para falar de campo, pois, para ele, campo não é território delimitado geograficamente, é, pois, campo social. 

Nos campos sociais, ele percebe um interesse comum entre os atores desse espaço. Porém, cada um tem o seu 

interesse específico. Isso não é particularidade de um campo e sim a homogeneidade entre campos, por ser um 

conjunto de agentes mobilizados por interesses específicos, com uma intencionalidade.  É preciso o entendimento de 

que as estruturas sociais formam o modo de ver e agir no mundo e que isso determinada a capacidade de intervenção 

neste mundo. 
17 O quantum de capital refere-se à quantidade de capital (cultural, social, econômico, simbólico e linguístico) de 

cada um, determinando que tipo de relação será estabelecida, posto que este capital é determinante para entrada e 

permanência em um campo, como capacidade de força dentro de um campo. Na dinâmica do capital, alguns agentes 

assumem a condição de agentes dominantes e outros de dominados, mas nada está estabelecido, pronto, tudo está em 

transformação. A dinâmica no espaço social é a noção de capital de cada campo.  Em princípio, todo agente luta para 



indicações do campo, garantindo a legitimidade de suas indicações. Cabe então aqui a 

reflexão sobre quais conhecimentos têm sido considerados válidos para comporem esta 

seleção? 

O conhecimento corporificado no currículo é transmitido como se fosse o 

conhecimento universal. Entretanto, os currículos não veiculam 

simplesmente conhecimento acumulado pela humanidade: eles são seletivos, 

têm sido predominantemente eurocêntricos e omitem e/ou distorcem a 

participação dos negros na sociedade brasileira (REGIS, 2011, p. 2). 

 

Oliveira e Candau (2010) indicam as reflexões sobre a colonialidade 

como constitutiva da modernidade e que graças a ela se disseminou a perspectiva 

universal e única de ciência eurocêntrica. A colonialidade mantém-se como 

consequência do colonialismo, conservando suas estruturas subjetivas, imaginários e 

colonização epistemológica. Para compreender o termo colonialidade, eles tratam de 

três conceitos: colonialidade do poder, do saber e do ser. 

O poder se manifesta pela invasão do imaginário do colonizado pelo 

colonizador através da naturalização do imaginário invasor e substituição do próprio 

imaginário, construindo a subjetividade do subalterno. “Assim, a colonialidade do poder 

reprime os modos de produção de conhecimento, os saberes, o mundo simbólico, as 

imagens do colonizado e impõem novos” (QUIJANO apud OLIVEIRA; CANDAU, 

2010, p. 19). Essa explicação passa pela noção histórica de raça na medida em que 

opera com a inferiorização de grupos humanos não-europeus pela imposição de uma 

classificação étnica/racial como padrão e esta padronização reverbera na condição que 

cada grupo ocupa no sistema capitalista.  

Acerca da colonialidade do saber como uma consequência da primeira, 

os autores indicam que se refere ao estabelecimento de uma hegemonia epistemológica 

da modernidade, também chamada de racismo epistêmico por se tratar de uma forma de 

“repressão de outras formas de produção de conhecimento não-europeias, que nega o 

legado intelectual e histórico de povos indígenas e africanos, reduzindo-os, por sua vez, 

à categoria de primitivos e irracionais, pois pertencem a „outra raça‟” (OLIVEIRA; 

CANDAU, 2010, p. 20). 

E o outro conceito apresentado como referência de estudo é o de 

colonialidade do ser, considerado pelos autores como o que explicita a força dos 

anteriores. Nesse caso, assenta-se na negação de si mesmo. Os colonizados passam a 

acreditar que suas referências de ética, estética e valor não são válidas e confiam não 

                                                                                                                                                                          
manter e/ou elevar o seu capital dentro do campo e a sua consagração é fundamental no processo de autonomização 

de um campo (BOURDIEU, 1989). 



serem dignos de liberdade e história. Opera-se então uma violência epistêmica do 

colonizador sobre o colonizado. E assim, concluem os autores acerca do debate da 

colonialidade: 

Podemos afirmar, concordando com Mignolo (2003), que o discurso da 

história do pensamento europeu é, de um lado, a história da modernidade 

europeia e, de outro, a história silenciada da colonialidade europeia. Pois, 

enquanto a primeira é uma história de autoafirmação e de celebração dos 

sucessos intelectuais e epistêmicos, a segunda é uma história de negações e 

de rejeição de outras formas de racionalidade e história (OLIVEIRA; 

CANDAU, 2010, p. 22). 

 

Dessa forma, o poder manifesto no processo de escolha dos 

conhecimentos que compõem o currículo tem constituído o espaço de debate em torno 

das políticas curriculares, revelando uma colonialidade do saber. Um indicativo para 

compreender quais ideias predominavam e ainda predominam na constituição do campo 

curricular são os estudos de Moreira (1990; 1997). Nesses estudos, o autor localiza 

alguns debatedores que influenciam ou influenciaram o pensamento curricular no Brasil 

mostrando o quanto a discussão curricular tem centralidade no cenário educacional a 

partir do interesse de pesquisadores, autoridades e professores.  

Além dos princípios do neomarxismo e da Escola de Frankfurt, 

influências teóricas dominantes na teoria curricular crítica, os atuais 

estudos dos curriculistas brasileiros refletem também a incorporação 

de elementos e categorias pós-moderno, dos estudos culturais, bem 

como dos estudos que enfocam as questões de gênero e raça 

(MOREIRA, 1997, p. 8). 

 

Moreira (1998) indica ainda que o pensamento curricular brasileiro 

sofreu e sofre influências da produção americana desde sua origem, quando predomina 

a teoria tradicional, seguida da marcada presença das teorias críticas e pós-críticas. 

Destaca autores como: Michael Apple, Henry Giroux e Peter McLaren, que têm 

predominado no campo norte-americano e influenciado o pensamento curricular 

brasileiro.   

Para Silva (2009), o ideário que tem dominado o campo curricular 

provém de teorias que se assentam em concepções tradicionais, críticas e pós-críticas de 

currículo. Enquanto as teorias tradicionais de currículo se preocupam principalmente 

com as questões da organização curricular, centradas na técnica do ensinar, as críticas 

apresentam a preocupação central com questões relacionadas à ideologia e poder e as 

pós-críticas enfatizam o conceito de discurso e o debate em torno das diferenças 

culturais, étnicas, de gênero, entre ouras. Pode-se dizer ainda, grosso modo, que nas 

duas primeiras concepções, tradicional e crítica, há a predominância daqueles agentes 



que defendem o saber universal expresso pela referência da ciência exata no primeiro 

caso e da ciência dialético-materialista no segundo.  

Já as teorias pós-críticas procuram deslocar o entendimento do que seja 

conhecimento válido para o entendimento do que seja conhecimento como parte do 

poder. 

O conhecimento não é aquilo que põe em xeque o poder. Em contraste com 

as teorias críticas, as teorias pós-críticas não limitam a análise do poder ao 

campo das relações econômicas do capitalismo. Com as teorias pós-críticas, o 

mapa do poder é ampliado para incluir os processos de dominação centrados 

na raça, na etnia, no gênero e na sexualidade (SILVA, 2009, p. 149). 

 

Vale lembrar que o currículo prescrito, aquele tido como oficial, é 

controlado pelo Estado, o que aponta para uma determinada concepção de formação 

vinculada a interesses políticos, econômicos e sociais, que resultam da articulação e 

disputa entre sociedade civil e sociedade política (DOURADO, 2011). Portanto, as lutas 

serão determinadas por aqueles agentes que dispõem de maior força no campo, os quais 

serão os seus agentes dominantes. 

Nesse sentido, na composição deste campo, podem-se localizar alguns 

agentes tensionadores das demandas de discussão acerca dos conhecimentos necessários 

à reprodução ou transformação da cultura dominante, que são: universidades, órgãos 

governamentais e sociedade civil, em especial os movimentos sociais. Há também os 

agentes que se caracterizam como formuladores e propositores de 

saberes/conhecimentos que devem reger os sistemas de ensino, tais como: Estado 

(ministro, secretários e conselheiros nas esferas federal, estadual e municipal); políticos 

(senadores, deputados, vereadores), a partir das funções de elaborar e legislar sobre a 

composição curricular dos sistemas de ensino.  

Outro grupo que movimenta este campo, como gestores e propositores 

atuando no âmbito da implementação das orientações curriculares, são: o Ministério da 

Educação, as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação e as instituições de ensino 

(diretores, coordenadores e professores). Nesse processo de implementação, os 

estudantes compõem o campo na relação direta de apropriação/incorporação ou não dos 

conteúdos, práticas e códigos que circulam a partir da efetivação do currículo. 

Dependendo de sua origem social, o estudante estará mais próximo ou distante do 

arbitrário cultural dominante e essa distância determinará a posse de capital cultural que 

favorecerá o êxito ou não no sistema escolar.  



A iniciativa privada, através das editoras e produtoras de livros, 

especialmente os didáticos, também compõe e atua nesse campo, tendo nessas obras um 

dos principais veículos de comunicação dos conteúdos curriculares. Os textos didáticos, 

em sua maioria, referendam o pensamento dominante e colaboram para a perpetuação 

do conhecimento. 

Cabe lembrar que um grupo de agentes não exclui o outro e nem é 

exclusivo, podendo um ou mais agentes compor qualquer dos grupos simultaneamente. 

Todo agente estabelecido dentro do campo tenderá a batalhar pela conservação de sua 

condição de agente dominante. Já o novo agente tende a aumentar o capital para 

concorrer com o velho para se tornar dominante, sendo um agente transformador do 

campo, pois seu interesse é conseguir maior capacidade de força dentro do campo.  

É preciso ver em cada situação como o espaço social está se compondo e 

recompondo; perceber as estratégias para pretensão de conservação ou de acumulação 

de capital. É possível que a conservação assim se caracterize pela disputa interna do 

campo, movida pelo capital, sua capacidade de força dentro do campo. Um novo quadro 

de relações se estabelece nos momentos de transformação do campo. Nessa relação, 

pode haver o movimento de agentes de outros campos atuantes na disputa do campo 

(BOURDIEU, 2009). 

A situação é dialética, havendo interesses no interior do campo, por isso 

é preciso compará-los em termos de quantidade de capital, o qual determinará o campo 

do poder. Cada campo é responsável por especificidades próprias, porém não é 

autônomo por excelência e sim possui uma autonomia relativa uns entre os outros. O 

seu movimento se dá na luta entre os agentes para conservar ou melhorar sua posição 

dentro do campo, com o aumento de seu capital, valendo-se de diferentes estratégias.  

O conceito de estratégia é fundamental para se ampliar capital, para se 

reconfigurar o posicionamento dentro de um determinado campo. Um agente em uma 

determinada condição tende a aumentar seu capital, estabelecendo, para tal, um 

construto estratégico para que se efetive essa mudança da condição dentro do campo. 

Existe interdependência com outros campos, dos quais recebe interferência. A estratégia 

é o instrumento da possibilidade de manutenção e/ou aumento de capital, o que garante 

a existência do próprio campo. E o motor desse movimento é a relação habitus-campo, 

resultado de forças que foram se constituindo ao longo do tempo (BOURDIEU, 1989). 

Nesse sentido, pode-se interpretar como estratégia desse campo as 

movimentações realizadas para se efetivar uma determinada concepção de 



conhecimento, como faz Arroyo (1999), ao indicar como inovações educativas que 

reverberam em inovações curriculares.  

Em nossa cultura política, o Estado, os governos ou os grupos técnicos, 

políticos e intelectuais e, recentemente, até as organizações privadas, definem 

o que convém à sociedade, às famílias e às escolas, aos profissionais, 

sobretudo da educação básica. Este é o primeiro traço: pensar que toda 

inovação social, cultural ou pedagógica será sempre iniciativa de um grupo 

iluminado, modernizante, que antevê por onde devem avançar a sociedade e 

os cidadãos e que prescreve como as instituições sociais têm de renovar-se e 

atualizar-se (ARROYO, 1999, p. 133). 

 

Em sua análise, o autor apresenta o argumento de que há uma tendência a 

desqualificar o trabalho pedagógico vigente e por consequência a concepção de 

currículo ao qual está embasado. Assim, as novas referências devem ser tomadas como 

propostas iluminadas e assumidas como a solução para os problemas da educação. E 

nessa esteira vão se constituindo novos posicionamentos dentro do campo do currículo 

que a reboque também é movido pela ideia de que basta modificar os conteúdos. 

Essa concepção é dominante não apenas nas políticas e reformas oficiais, é 

dominante na tradição pedagógica e até curricular e no imaginário social das 

famílias e dos governantes. Faz parte da cultura social. Infelizmente, essa 

visão de renovação conteudista é muito frequente nas representações que a 

sociedade e as famílias fazem do currículo e da escola (ARROYO, 1999, p. 

137). 

 

O autor avalia que o pensamento crítico movimentou o campo trazendo 

outras perspectivas pedagógicas e curriculares, mas não direcionou os embates travados 

no plano político-ideológico das estruturas governamentais, universitárias, congressos, 

associações e organizações sindicais e partidárias para o locus da escola. Afirma que os 

atores desses embates não estão na escola, acentuando ainda mais a distância entre 

teoria e prática. E assim pondera: 

Temos de avaliar se decisões políticas e opções teóricas determinam a prática 

social e a prática pedagógica e cultural das sociedades, das escolas e de seus 

mestres. Temos de rever nossa tradição político-pedagógica, que divide o 

sistema escolar em três campos – os que decidem, os que pensam e os que 

fazem a educação – e que, com base nessa divisão, espera que a inovação 

educativa ocorra a partir dos que decidem e pensam (ARROYO, 1999, p. 

145). 

 

Essa reflexão indicada por Arroyo (1999) pode conduzir ao entendimento 

de que uma das estratégias para se diferenciar no campo curricular venha a ser a 

desqualificação do que se realiza no trabalho escolar, partindo do entendimento de que 

este está obsoleto, ultrapassado e desatualizado. Nesse sentido, os atores que 

determinam a agenda do campo estão localizados nas esferas do Estado, da política e da 

academia. E dentre estes, aqueles que mais têm se destacado aparecem nas 



considerações de Moreira (1998), quando aponta que, entre as décadas de 1980 e 1990, 

algumas demandas do cenário político vão compor as reformulações no interior do 

campo do currículo internacional.  

À medida que se aprofunda a preocupação com a influência de raça e gênero, 

além de classe social, nos elementos de discriminação e/ou libertação 

presentes nos currículos, acentua-se o foco nas contradições, nos conflitos e 

nas resistências que ocorrem no encontro pedagógico. O pessimismo das 

teorias da reprodução acaba substituído pela perspectiva mais otimista das 

teorias da resistência (MOREIRA, 1998, p. 22). 

 

O referido autor mostra que, ao final da década de 1980, a preocupação 

desloca-se da categoria resistência e centra-se na necessidade de estratégias de 

intervenção pedagógica passando para a década de 1990 questionando os dogmas 

teóricos (MOREIRA, 1998). 

O cenário se agita em função de novas críticas, novas influências, novas 

problemáticas, novas discussões, já enunciadas na etapa anterior. A utilidade 

do neomarxismo e da Escola de Frankfurt na compreensão do processo 

curricular é questionada. Uma nova feição da teoria curricular crítica se 

delineia, com a colaboração do pós-estruturalismo, dos estudos de gênero, da 

psicanálise, dos estudos ambientais, dos estudos culturais e dos estudos de 

raça. O controvertido diálogo entre „neos‟ e „pós‟ domina a etapa, 

contribuindo para que se veja a tendência como enfrentando perigosa crise 

(MOREIRA, 1998, p. 24). 

 

Dessa forma, é possível afirmar que existe uma relação entre educação – 

currículo – cultura. Parte-se do pressuposto de que não há uma cultura superior a outra, 

mas um arbitrário cultural que transmite valores que não foram fundamentados em uma 

razão universal e sim consagrados/inculcados como únicos possíveis. A conversão 

desses valores em cultura legítima depende da disputa entre arbitrários e da relação de 

força dos grupos ou classes sociais. 

A lógica eurocêntrica das práticas curriculares perpassa as relações 

interpessoais no cotidiano escolar e como essas contribuem para a 

inferiorização de comportamentos, atitudes e valores preconceituosos e de 

práticas discriminatórias em relação à população negra, gerando um falso 

sentimento de superioridade nos alunos brancos e de inferioridade nos alunos 

negros (REGIS, 2011, p. 7). 

 

É imperante a compreensão de que o sistema de ensino, aqui localizado 

na escola, apresenta relação direta com a estrutura social. Coberta por uma aparente 

neutralidade e respaldada por sua função de socialização do conhecimento universal, a 

instituição escolar colabora para a reprodução do arbitrário cultural dominante, na 

medida em que opera pela ocultação de sua função de mitificar as bases sociais que 

determinam o sucesso ou o fracasso dos indivíduos conforme seu grupo de origem. 

Assim, “as práticas preconceituosas estão presentes e se relacionam ao modo como as 



relações étnico-raciais ocorrem no cotidiano da sociedade brasileira” (REGIS, 2011, p. 

8). 

Assentada em uma relação formal e igualitária, a escola reproduz e 

legitima as desigualdades pré-existentes na distância entre o arbitrário cultural 

dominante e a cultura de origem dos estudantes. Aqui se perpetua uma violência 

simbólica exercida na ação pedagógica de inculcação de valores que mascaram a 

realidade de seu vínculo com a cultura dominante. É notória a relação entre aptidão 

escolar e herança cultural, cabendo então a reflexão que Souza (2009) traz indicando 

quais seriam os diálogos possíveis entre concepções de currículo e a Lei 10.639/2003. 

“Se a cultura é o conteúdo que se transmite na educação como algo que nos precede, 

nos ultrapassa e nos institui enquanto sujeitos humanos, como diz Forquin, como os 

alunos negros estão se constituindo enquanto sujeitos?” (SOUZA, 2009, p. 2).  

Quando a escola reproduz uma determinada cultura, aqui localizada 

como dominante, esta estará mais próxima daqueles que a ela pertencem e, portanto, a 

compreendem e dominam. Àqueles provenientes de outra cultura resta a sobrevivência 

ou a exclusão. O arbitrário cultural dominante precisa ser incorporado por todos como 

legítimo.  

A forma como a cultura é adquirida distinguirá a posição ocupada pelos 

indivíduos/grupos na estrutura social. A aquisição “natural” familiar (capital cultural 

herdado), encarnada no habitus de classe, evidencia a intimidade ou estranheza com a 

cultura legítima, processada pela familiaridade com o arbitrário quando herdado ou 

distanciamento do arbitrário quando inculcado pela escola. O sistema de ensino 

corrobora a distinção entre os dois modos de aquisição e uso da cultura: exaltando o 

domínio da cultura legítima e diminuindo o esforço de busca pela mesma. 

A desenvoltura consagrada pelo capital cultural herdado mostra a 

correlação entre as desigualdades sociais e escolares. Assim, é determinante a seleção 

dos conteúdos conforme os conhecimentos, valores e interesses que se quer inculcar 

pela imposição de arbitrário cultural. Os agentes que operam nessa seleção compõem 

um campo de disputa, conduzindo, conforme o poder de influência, as escolhas de 

formação. Nesse jogo relacional, a determinação da posição dos agentes no campo é 

fundamental.  

A partir das disputas pela definição dos saberes a serem inculcados como 

componentes de um determinado arbitrário cultural, tem-se o movimento entre os 

agentes tensionadores/propositores e os formuladores/propositores. Aqui se localiza o 



debate pela definição de qual capital cultural
18

 que será decisivo na reprodução do 

arbitrário cultural dominante posto em pauta pelas universidades, órgãos 

governamentais, sociedade civil, políticos e conselheiros. 

A fixação dos conhecimentos a serem ensinados considera uma 

estratificação dos saberes escolares e hierarquização das disciplinas, quando algumas 

delas são tomadas como mais importantes e, portanto, são mais valorizadas. Aquilo que 

vem de berço, que exige um capital prévio, abstrato, é mais valorizado do que o que 

pode ser apreendido. Isto porque, como continuação da cultura recebida em casa, a 

educação escolar torna-se mais próxima do arbitrário cultural dominante. Assim, quanto 

mais próximo está o currículo do arbitrário cultural dominante mais garantida é a 

reprodução da estrutura social. 

Um agente determinante no campo do currículo e nesse processo de 

inculcação do arbitrário cultural é o professor, que representa a autoridade pedagógica, 

legítima. Por sua ação pedagógica, expressa por uma relação de comunicação, se 

estabelece a inculcação de um duplo arbitrário cultural pelo reconhecimento da cultura 

dominante e depreciação da cultura dominada. Destaca-se ainda, no âmbito das escolas, 

as figuras do diretor e do coordenador pedagógico como autoridades constituídas para 

zelar pela ministração do currículo. Ainda  

é muito difícil para o professor admitir que aqueles conteúdos, escolhidos 

como os mais importantes por ele, precisam ser repensados. É nesse contexto 

que situo a dificuldade que o professor tem em aceitar uma proposta de 

currículo multicultural e trabalhar em prol de uma educação ético-racial 

(SOUZA, 2009, p. 13). 

 

A escola, aparentemente autônoma e neutra, processa a seleção de forma 

desigualmente severa quanto à hierarquia social determinada pela distribuição desigual 

dos capitais. Quanto mais pobre, mais difícil a apropriação do capital necessário para o 

sucesso no sistema escolar. Portanto, a hierarquia social se reproduz na herança cultural. 

Assim, compreende-se por que a pequena burguesia, classe de 

transição, adere mais fortemente aos valores escolares, pois a escola 

lhe oferece chances razoáveis de satisfazer a todas suas expectativas, 

confundindo os valores de êxito social com os do prestígio cultural. 

Diferentemente das crianças oriundas das classes populares, que são 

                                                           
18 Por capital cultural compreende-se a herança cultural composta por um ethos e um habitus. Esse capital vem da 

origem, dos membros da família, que já possuem determinado capital cultural. Assim é possível entender seu grau de 

eficácia ideológica pela transmissão hereditária dissimulada em que “o tempo de acumulação engloba a totalidade do 

tempo de socialização” (grifos do autor) (NOGUEIRA; CATANI, 1998, p. 76). E o tempo de aquisição mostra a 

precocidade de transmissão e acumulação; tempo livre para adquirir a herança; capacidade de atendimento às 

determinações do investimento em longo prazo; disponibilidade de sustento financeiro da família que garanta o 

tempo livre. 

 



duplamente prejudicadas no que respeita à facilidade de assimilar a 

cultura e a propensão para adquiri-la, as crianças das classes médias 

devem à sua família não só os encorajamentos e exortações ao esforço 

escolar, mas também um ethos de ascensão social e de aspiração ao 

êxito na escola e pela escola, que lhes permite compensar a privação 

cultural com a aspiração fervorosa à aquisição de cultura (grifo do 

autor) (NOGUEIRA; CATANI, 1998, p. 48). 

 

A organização e a estrutura escolar submetem as classes populares a uma 

violência simbólica na medida em que, por um tratamento igual para os desiguais, 

sanciona as desigualdades, indica que o distanciamento se dá pelos dons naturais e não 

pela posse de determinado capital, os quais justificam a desigualdade numa lógica 

própria de conservação da ordem social do arbitrário cultural dominante. O sistema de 

ensino define o seu próprio recrutamento pela equidade de oportunidades de 

escolarização. “A igualdade formal que pauta a prática pedagógica serve como máscara 

e justificação para a indiferença no que diz respeito às desigualdades reais diante do 

ensino e da cultura transmitida, ou melhor dizendo, exigida (NOGUEIRA; CATANI, 

1998, p. 53)”. 

Ao atribuir aos indivíduos esperanças de vida escolar estritamente 

dimensionada pela sua posição na hierarquia social, e operando uma 

seleção que – sob as aparências da equidade formal – sanciona e 

consagra as desigualdades reais, a escola contribui para perpetuar as 

desigualdades, ao mesmo tempo em que as legitima (NOGUEIRA; 

CATANI, 1998, p. 58). 

 

Por essa ação se configura a neutralização dos fatores sociais da 

desigualdade e se estabelece um recrutamento daqueles capazes de serem bem 

sucedidos na luta pela concorrência por um lugar na estrutura social. Os componentes 

externos ao sistema escolar, como capital econômico, social e cultural, este último 

assegurado em primeira instância pela herança familiar, determinam o destino escolar e 

são postos a serviço da estrutura educativa. 

A distribuição desigual de capital cultural torna a ocupação na estrutura 

social desde muito cedo pré-determinada pela herança cultural. “Esta desigualdade se 

manifesta nas instituições educacionais através de seus currículos. O currículo 

concretiza as intencionalidades do processo educativo” (REGIS, 2011, p. 1). A 

reprodução do arbitrário cultural dominante, materializada pelo currículo escolar, 

garante àqueles que têm mais proximidade com essa cultura, pela herança cultural, 

ocupar o lugar social destinado aos certificados/diplomas mais valorizados. E assim se 

opera a formação para a manutenção da estrutura social dominante. 



[...] no Estado nacional moderno, o que passa por universalismo é, de fato, na 

sua gênese, uma especificidade, um particularismo, a diferença de um grupo 

social, de classe ou étnico, que consegue impor-se, muitas vezes pela 

violência, a outras diferenças de outros grupos sociais e, com isso, 

universalizar-se. A identidade nacional assenta assim na identidade da etnia 

dominante. As políticas culturais e outras de Estado visam naturalizar essas 

diferenças enquanto universalismo e consequentemente transmutar o ato de 

violência impositiva em princípio de legitimidade e de consenso social. A 

maioria dos nacionalismos e das identidades nacionais do Estado nacional 

foram construídos nessa base e, portanto, com base na supressão de 

identidades rivais que não tiveram recursos para ganhar na luta pelas 

identificações hegemônicas (SANTOS, 1999, p. 21).  

 

Como o currículo da escola é determinado pelo Estado, tem-se aí a 

necessidade de se estabelecer relações entre o campo educacional e o político. E nesse 

campo a luta travada pelos movimentos sociais, sobretudo o movimento negro, 

possibilitou a promulgação da Lei n. 10.639/2003 que, com suas Diretrizes Curriculares 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e o estudo da História e Cultura Africana 

e Afro-brasileira, indica caminhos para a realização de uma proposta outra de formação 

escolar, diferentemente da hierarquização de saberes imperantes nos currículos 

escolares a partir da referência empírica europeia. 

É notório que mudanças na dimensão do currículo da educação básica se 

processaram a partir da propositura da Lei n. 10.634/2003 e continuarão ocorrendo 

como demanda de reivindicações sociais. No entanto, ainda cabe analisar como esses 

conhecimentos são e serão contemplados nas práticas educativas no intuito de se 

construir uma rota alternativa àqueles que, historicamente, vêm sendo excluídos e são 

tratados numa relação desigual de saberes que os tornem capazes de questionar que 

conhecimento é esse que se chama universal. 

É nesse cenário que a referida Lei se insere na luta por mudanças estruturais 

que influenciam a política curricular, representando grande contribuição para 

a construção de uma Educação Intercultural, pois podemos observar nos 

debates em torno da Lei nº 10.639/2003 elementos que questionam a 

colonialidade em seus eixos do poder, do saber e do ser (SILVA; 

FERREIRA; SILVA, 2013, p. 263). 

 

Para Oliveira e Candau (2010, p. 31), a discussão se amplia para os 

espaços de produção acadêmica
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 e “os debates sobre o ensino da História da África e 

dos negros no Brasil nos currículos escolares vêm conquistando espaços como uma das 

formas de luta antirracista”. Mas problematizam: 

No entanto, as polêmicas sobre as questões raciais e suas relações com a 

educação continuam fortemente presentes na sociedade e nos universos 

                                                           
19 Como Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), que cria um Grupo de Estudos 

Afro-brasileiros e Educação, a partir de 2002, e a fundação da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros 

(ABPN), em 2000. 



acadêmicos e pode-se afirmar que os debates incorporam inclusive certa 

geopolítica do conhecimento nas disputas sobre a noção de identidade 

nacional (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 31). 

 

Assim, as autoras indicam semelhanças entre o debate ocasionado pela 

lei e suas diretrizes com a reflexão acerca da colonialidade do poder, do saber e do ser. 

Primeiro, porque a legislação aponta para a mudança no enfoque histórico da 

constituição do país, propondo rever a forma das relações étnico-raciais até então 

determinadas pela condição racial. “A nova legislação associa nação democrática com o 

reconhecimento de uma sociedade multicultural e pluriétnica, com o objetivo de educar 

na pluralidade para a interculturalidade e a valorização das identidades” (Ibidem, p. 33).  

Segundo, porque destaca os diferentes saberes que precisam ser revistos 

do ponto de vista dos africanos que contribuíram para a construção da sociedade 

brasileira, deslocando do foco dos conhecimentos eurocêntricos, tendo em vista que   

“[...] contar a história da África é dar um estatuto epistemológico aos povos 

subalternizados e deslocar o foco de constituição e dinâmica da própria formação do 

ocidente europeu e da nação brasileira” (MOORE apud OLIVEIRA; CANDAU, 2010, 

p. 34). E, por fim, quando propõe o reconhecimento das formas de ser e viver negra 

mudando o close estético da pessoa branca como referência de beleza e comportamento 

de forma que “[...] além de uma luta descolonial de poder e de saber, para os 

afrodescendentes a colonialidade do ser é fator relevante nas disputas epistêmicas no 

campo educacional” (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 37).  

Dessa maneira, concluem esses autores que  

[...] os referenciais presentes na nova legislação possibilitam [...] a 

mobilização em torno das questões veladas do racismo presente nas práticas 

sociais e educacionais no nosso país. 

Outro aspecto que pôde ser evidenciado é o fato de pôr em discussão, nos 

sistemas de ensino e no espaço acadêmico, a questão do racismo epistêmico, 

ou seja, a operação teórica que privilegiou a afirmação dos conhecimentos 

produzidos pelo ocidente como os únicos legítimos e com capacidade de 

acesso à universalidade e à verdade (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 37). 

 

Cabe pensar, pois, se a Lei n. 10.639/2003 vai contribuir para a 

materialização do arbitrário cultural dominante ou terá força para mudar esse arbitrário. 

Conceber uma educação para as relações étnico-raciais, que se configure por outras 

referências epistemológicas e que consiga indicar caminhos para a superação da 

violência simbólica vivenciada pelas classes populares na educação básica brasileira, é 

possível assim que se possa reconfigurar inclusive a distribuição de capital cultural. Isso 

corrobora a reflexão de Regis (2011, p. 15): 



Não pretendemos, no entanto, substituir um foco etnocêntrico marcadamente 

de raiz europeia por um africano, mas questionarmos algumas lógicas em que 

a escola está estruturada e enfatizarmos que uma educação democrática e de 

boa qualidade social precisa assegurar o direito a todos os alunos a outros 

referenciais. 

 

Sendo assim, parte-se para a busca do entendimento de uma Educação 

para as relações étnico-raciais que inclua a cultura africana e afro-brasileira como 

conhecimento. 

 

1.3 EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS: A CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA COMO CONHECIMENTO 

A constituição de uma educação para relações étnico-raciais procura 

apontar a cultura afro-brasileira como conhecimento necessário para a efetivação dessa 

educação. Ficou evidente até aqui que os currículos escolares vêm se pautando por uma 

referência de ciência, portanto sócio-histórico-filosófica, que reverbera inclusive na 

compreensão do que é ciência diante dessa hegemonia epistemológica que: ou não 

considera os conhecimentos que se distanciam dessa ciência ou os tratam de forma 

limitada. Nessa reflexão, cabem as considerações de Oliveira (2011, p. 2): 

Ao se considerar a filosofia como uma área específica da cultura ocidental, se 

despreza os pensamentos africanos, por exemplo, como não-filosofia, 

utilizando-se apenas o critério cultural. O que se esconde por trás de tal 

classificação parece ser a convicção de que as culturas autênticas e puras são 

as ocidentais e que elas não receberam nenhuma influência de outras culturas. 

 

O referido autor ainda mostra a dificuldade em se estabelecer um padrão 

universal de conhecimento a ser tomado como referência única de ciência tendo em 

vista a diversidade com que se apresenta a humanidade e sua produção da vida. Assim é 

importante que se possa pensar cada realidade a partir de suas tradições, interesses e 

culturas e não simplesmente adotar um modelo cultural que fora apresentado 

impositivamente como único (OLIVEIRA, 2011). Para se ter a compreensão da 

dinâmica das relações étnico-raciais dentro e fora da escola, é fundamental se considerar 

como se constroem os conhecimentos que por ali estão em evidência e aqueles que estão 

sendo negados. Aquilo que apresenta uma determinada característica que não aparece 

em outras realidades da mesma maneira. 

Se a língua nacionaliza o conhecimento, compreende-se que a filosofia não 

pode ser universalista, sendo delimitada pela cultura. Diante da pretensão de 

muitos filósofos de pensar e falar como representantes da totalidade humana 

ou da razão, uma filosofia desenvolvida e compreendida a partir de cada 

cultura tem uma importância maior para nós, principalmente no Brasil, 

devido nossa sociedade multicultural (OLIVEIRA, 2011, p. 5). 

 



Para Molina (2013, p. 1), a demanda que se constitui a partir da Lei n. 

10.639/2003 vai além do ensino de novos conteúdos programáticos, o que o faz indicar 

“uma proposta de mudança paradigmática da noção de escolarização, uma noção que 

inclui a descolonização cultural na pauta da formação cidadã de todas as brasileiras e 

brasileiros”. Vai além da concepção de estudo de contribuições oriundas de “pessoas 

escravizadas” para a construção do país. É preciso, portanto, pensar em novas formas de 

relações entre as pessoas provindas dos diferentes grupos étnicos que compõem a 

sociedade brasileira. 

Esse autor apresenta em seus estudos duas experiências que considera 

exitosas no ensino de história e cultura africana e afro-brasileira na cidade de 

Salvador/BA. O mesmo aprecia as propostas desenvolvidas pela Mini Comunidade Obá 

Biyi, que atualmente é a E.M. Eugênia Anna dos Santos, e a Escola Mãe Hilda de 

Ensino Fundamental do Bloco Afro Ilê Ayê como singulares na efetivação de uma 

educação para as relações étnico-raciais que trata a perspectiva afro-brasileira como um 

orgulho de pertencimento e não um fardo a se carregar para vida. Nessas experiências: 

Buscava-se a afirmação de um dos muitos modos afro-brasileiros de se 

relacionar com o real a partir do domínio técnico de instrumentos do modo 

hegemônico e eurocêntrico de produção. Não se queria a supressão de um 

pelo outro, muito menos se queria um híbrido: desejava-se a plenitude do 

direito de ser quem é com liberdade e respeito à alteridade (MOLINA, 2013, 

p. 5). 

 

É importante perceber que essas escolas construíram seu jeito próprio de 

intervir sem negar o conhecimento tido como hegemônico na sociedade brasileira. 

Mesmo diante das determinações legais dos currículos oficiais, encontraram formas de 

escolarizar a partir do fortalecimento dos valores identitários, inspirados pela 

cosmovisão africana. Na experiência da E.M. Eugênia Anna dos Santos, destaca-se a 

“incorporação sistemática nas atividades didáticas de mitos da tradição afro-brasileira 

como parte fundante de todo o trabalho pedagógico” (MOLINA, 2013, p. 7). Na Escola 

Mãe Hilda, o caminho encontrado foi a “inclusão na rotina escolar da história e cultura 

afro-brasileira a partir dos temas de carnaval eleitos pelo Ilê” (MOLINA, 2013, p. 6). 

Assim o autor destaca que, nas experiências que estudou, 

[...] há uma preocupação que se repete: escolarizar crianças negras para 

participarem plenamente da sociedade hegemônica, orgulhosas de seu 

pertencimento étnico-racial. Isso exige a incorporação ao processo educativo 

de saberes que contradizem as versões oficiais da história, saberes esses 

trazidos de África, ressignificados em território brasileiro e expandidos pelos 

seus descendentes (MOLINA, 2013, p. 9). 

 



Em “Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no Brasil”, Silva (2007) 

aponta suas considerações acerca da possibilidade de compreender o fazer pedagógico 

relacionado à capacidade de reagir aos condicionantes sócio-históricos, perceber e lidar 

com os diferentes. A autora aponta algumas razões históricas que dificultam a 

abordagem da história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Dentre elas, o 

condicionamento da visão uniforme de ver, inclusive os europeus, como uma sociedade 

monocultural. O ocultamento de outras formas de cultura leva-se à compreensão de uma 

única forma de viver. Nessa forma apreendida, inclusive na escola, negros e indígenas 

são levados a negar sua pertença e aceitar o padrão civilizatório do outro (no caso 

brasileiro do branco português) como único, exclusivo e possível na democracia. 

Isto nos torna incapazes de corrigir a ilusão da democracia racial, de vencer 

determinações de sistema mundo centrado em cosmovisão representativa de 

uma única raiz étnico-racial. Impede-nos de ter acesso a conhecimentos de 

diferentes origens étnico-raciais, e ficamos ensinando um elenco de 

conteúdos tido como o mais perfeito e completo que a humanidade já teria 

produzido. Tornamo-nos incapazes de perceber as vozes e imagens ausentes 

dos currículos escolares: empobrecidos, mulheres, afro-descendentes, 

africanos, indígenas, idosos, homossexuais, deficientes, entre outros (SILVA, 

2007, p. 501). 

 

A educação para as relações étnico-raciais aparece como determinante no 

processo de implementação da Lei n. 10.639/2003 explicitado pelas Diretrizes 

Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e ensino de História e Cultura 

Africana e Afro-Brasileira. Ela indica que é necessário rever disposições, posturas e 

comportamentos apreendidos ao longo da escolarização no Brasil, desde o tempo do 

período colonial, “a fim de que desde logo se rompam com sentimentos de inferioridade 

e superioridade, se desconsiderem julgamentos fundamentados em preconceitos, deixem 

de se aceitar posições hierárquicas forjadas em desigualdades raciais e sociais” (SILVA, 

2007, p. 490).  

Silva (2007) evidencia que é preciso compreender que: “A nação 

brasileira se projetou branca”, apostando que no processo de mestiçagem fossem 

prevalecer as características da raça branca. “[...] se estabelece, no Brasil, a branquitude 

como norma inquestionável, da mesma maneira que em outras sociedades que tentam se 

universalizar como brancas e, portanto, herdeiras do mundo ocidental europeu” (Ibidem, 

p. 491). Nesse sentido, a autora propõe que se compreenda que esse processo foi 

intencional e que a sociedade brasileira se constitui por diferentes grupos étnico-raciais. 

Mas por um longo período se formou e disseminou representações negativas sobre 



negros e indígenas alegando inferioridade e incapacidade, o que reverberou em posturas 

preconceituosas, discriminatórias e hierarquizadas. 

No Brasil, os povos indígenas, primeiramente nas escolas dos jesuítas, mais 

tarde nas públicas, viram-se constrangidos por tentativas de fazê-los esquecer 

sua língua, religião, cultura. Segundo Kreutz (1999), no Rio Grande do Sul as 

primeiras escolas públicas que se criaram destinaram-se a crianças guaranis, 

que ao matricular-se perdiam seus nomes próprios e passavam a ser 

chamadas por um nome português. Esperava-se que esquecessem sua cultura, 

a ponto de adotar o cristianismo e de rejeitar hábitos, costumes, arquitetura de 

seus povos, passando a preferir o jeito português, dito „mais civilizado‟ 

(SILVA, 2007, p. 495).  

 

Outra condição marcada pelo processo de escolarização ao longo de 

séculos foi a inculcação do jeito de ser branco como modelo a ser seguido e o 

ocultamento da diversidade. Enquanto algumas formas de ser foram rechaçadas 

produzindo uma não aceitação de si como negro ou indígena, determinando o local 

social a ser ocupado (na estrutura de poder, o subalterno), a forma de ser “branco” foi 

disseminada e encorajada como única.  

Na experiência brasileira, além do que se passou com os indígenas, deve-se 

ter presente a situação dos africanos escravizados, de seus filhos e 

descendentes. A eles foi negada a possibilidade de aprender a ler, ou se lhes 

permitia, era com o intuito de incutir-lhes representações negativas de si 

próprios e convencê-los de que deveriam ocupar lugares subalternos na 

sociedade. Ser negro era visto como enorme desvantagem utilizava-se a 

educação para despertar e incentivar o desejo de ser branco (SILVA, 2007, p. 

495). 

 

Dessa maneira, produziu-se uma visão distorcida e limitada de outras 

formas de cultura e que, por meio da aceitação desse modelo ideal de ser, vem-se 

divulgando a falsa ideia de harmonia entre grupos racializados. Na esteira dessa ideia, 

acredita-se que não há conflitos, disputas e hierarquias entre diferentes grupos étnico-

raciais. É importante perceber nesse processo que nem tudo foi (é) tão harmônico e 

pacífico como se tenta fazer crer. Trata-se de esconder a diversidade para que não se 

perceba a realidade desigual e forjada na qual se encontra a diferença marcada pelas 

relações étnico-raciais na sociedade brasileira. Assim, Silva (2007) considera 

determinante a compreensão da história das relações étnico-raciais no Brasil e agrega 

esse (des)conhecimento à dificuldade de se tratar da história e cultura africana e afro-

brasileira nos currículos escolares. 

Pode-se, assim, afirmar que é imprescindível uma mudança na concepção 

cristalizada de conhecimento que se configura nos currículos oficiais. Para se efetivar 

uma educação para relações étnico-raciais que contemple outras referências de 

conhecimento, é fundamental o direito à diferença de forma que a história e a cultura 



africana e afro-brasileira tornem-se conhecimento necessário para a formação escolar no 

Brasil. Para que os sujeitos nessa relação possam “assumir com orgulho e dignidade os 

atributos de sua diferença, sobretudo quando esta foi negativamente introjetada em 

detrimento de sua própria natureza humana” (MUNANGA, 2005, p. 15). Para tal, é 

preciso conhecer sobre África, rever posturas diante daquilo que não se conhece acerca 

dos saberes, tradições e convenções do povo africano. 

A seguir, poder-se-á perceber como as escolas participantes da pesquisa 

empírica estão se mobilizando em torno de uma educação para as relações étnico-raciais 

que inclua os conhecimentos e a cultura africana e afro-brasileira em seus currículos, 

aproximando ou distanciando do que é preconizado pela Lei n. 10.639/2003 e suas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

POLÍTICAS EDUCACIONAIS E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL:  

OS CONHECIMENTOS SOBRE A HISTÓRIA E A CULTURA AFRICANA E 

AFRO-BRASILEIRA NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 

Este capítulo analisa as políticas de ação afirmativa implantadas durante 

o governo Lula (2003-2010) no que tange às proposições curriculares voltadas às 

questões étnico-raciais, sobretudo a partir da promulgação da Lei 10.639/2003, que trata 

da inclusão no currículo oficial da Rede de Ensino da obrigatoriedade da temática 

História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. A referida lei consta como o resultado de 

uma intensa luta travada pelos movimentos sociais, em especial o Movimento Negro, 

pela inclusão dos conhecimentos sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira no 

currículo da educação básica. 

A política curricular sobre diversidade e relações étnico-raciais 

desenvolvida no governo Lula pode ser localizada em torno de cinco documentos 

básicos: Leis n. 10.639/2003
20

 e n. 11.645/2008
21

, Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana (2004), Orientações e Ações para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais (2006) e Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana (2008).  

Os embates políticos sobre as questões étnico-raciais tensionaram e 

induziram o pensamento político no tocante à definição de políticas, regulamentações e 

referenciais para a questão da diversidade, em específico a étnico-racial. Os 

movimentos e debates sobre a diversidade étnico-racial, no contexto brasileiro, 

indicaram a necessidade de medidas para a mudança epistemológica dessa temática 

como componente curricular da educação básica. Dessa maneira, este capítulo procura 

entender se os marcos legais impulsionaram a constituição de uma política curricular 

que desse suporte para a mudança de paradigma sobre as relações étnico-raciais na 

escola brasileira. 

  

                                                           
20 Essa lei altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-

Brasileira", e dá outras providências. 
21 Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 



2.1 POLÍTICAS DE DIVERSIDADE E EDUCAÇÃO BÁSICA NO GOVERNO 

LULA (2003-2010): A CULTURA NEGRA NAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS 

BRASILEIRAS 

 

No tocante à discussão sobre as políticas de diversidade e educação 

básica no período entre 2003 e 2010, é preciso refletir sobre como a cultura negra passa 

a compor a agenda das políticas educacionais brasileiras. Para isso, apresenta-se o 

contexto do início dos anos 2000 que indica uma política educacional curricular 

orientada por parâmetros curriculares nacionais. Esses parâmetros apresentam uma 

concepção de diversidade limitada em pluralidade cultural e um plano nacional de 

educação que não traz a reflexão sobre a diversidade no contexto educacional.  

Tal contexto intensifica a luta pela questão étnico-racial na educação 

brasileira e impulsiona, a partir de 2003, a temática diversidade, que passa a ganhar 

força e se configura como um tema de debates e conflitos na agenda das políticas 

educacionais brasileiras. Um dos ganhos apresentados nessa disputa é a possibilidade de 

abertura ao diálogo acerca das concepções que permeiam a diversidade no campo das 

relações étnico-raciais, apontando para a necessidade de articulação entre políticas 

universais e de ação afirmativa. 

2.1.1 O cenário encontrado no final da década de 1990 e início dos anos 2000 

O Brasil, no período anterior a 2003, viveu uma condução política 

pautada em ações de racionalização e modernização do Estado de inspiração neoliberal, 

além de uma reestruturação produtiva com novas exigências do mundo do trabalho. Tal 

contexto reverberou no campo de políticas para a educação e no diálogo com a 

sociedade civil organizada. Assim, pouco se avançou na consolidação de políticas que 

apresentassem as reivindicações dos movimentos sociais.  

Abramowicz e Rodrigues (2013) apontam que o período entre 1995 e 

2002 foi marcado pela consolidação da discussão de políticas focais, como as de 

combate à discriminação, ao preconceito e ao racismo na esfera pública. Entretanto, 

faltou organicidade e estratégias para o enfrentamento dessas questões. “As ações até 

então desenvolvidas são caracterizadas como fragmentadas, desordenadas e com baixa 

resolutividade” (ABRAMOWICZ; RODRIGUES, 2013, p. 23).  Pode-se dizer que não 

houve, por parte do governo, sensibilidade e empenho no tratamento às reivindicações 

que emergiam dos movimentos sociais.  



Em 1995, primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso 

(FHC), o Movimento Negro, composto por diversos seguimentos do movimento social 

organizado e entidades civis, promove, em Brasília, a Marcha Zumbi dos Palmares – 

Contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida em homenagem aos 300 anos da morte de 

Zumbi dos Palmares. Uma das ações resultantes dessa marcha foi a entrega, ao então 

Presidente da República, do Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade 

Racial. Uma das reivindicações expressas nesse documento solicita: 

Desenvolvimento de programas permanentes de treinamento de professores e 

educadores que os habilite a tratar adequadamente com a diversidade racial, 

identificar as práticas discriminatórias presentes na escola e o impacto destas 

na evasão e repetência das crianças negras (DOCUMENTO DA MARCHA, 

2005). 

 

Fica clara a intenção do movimento das entidades militantes negras, 

gerada a partir da marcha, que compõem um grupo de agentes tensionadores do espaço 

escolar, incluir uma discussão histórica de exclusão, discriminação e silenciamento das 

pessoas negras no universo escolar. Vieira (2011, p. 37), em análise sobre as atividades 

e ações promovidas na marcha, indica que: “O evento serviu, especialmente, para 

retomar a problemática da escola, visto que as estatísticas comprovam a desigualdade 

[...] no que diz respeito ao acesso e permanência de negros e brancos no sistema 

educacional, com destaque para a escola pública”.  

Nesse contexto de tensionamento e disputa, o governo acena com a 

criação por decreto
22

 do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para Valorização da 

População Negra ligado ao Ministério da Justiça, constituído por um colegiado de oito 

representantes da sociedade civil (oriundos do Movimento Negro) e de 10 

representantes governamentais, um de cada ministério, mais um representante da 

Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e um representante da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Esse grupo foi 

incumbido de 11 atribuições
23

 das quais se destacam:  

                                                           
22 Decreto s/nº, de 20 de novembro de 1995, publicado no DOU de 21.11.1995. Esse decreto compõe um conjunto de 

decretos não numerados por que “possuem objeto concreto, específico e sem caráter normativo. Os temas mais 

comuns são a abertura de créditos, a declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, a concessão de 

serviços públicos e a criação de grupos de trabalho”. Disponível em: 

<http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/decretos-nao-numerados1#content>.  
23 “I - propor ações integradas de combate à discriminação racial, visando ao desenvolvimento e à participação da 

População Negra: II - elaborar, propor e promover políticas governamentais antidiscriminatórias e de consolidação da 

cidadania da População Negra; III - estimular e apoiar a elaboração de estudos atualizados sobre a situação da 

População Negra; IV - reunir, sistematizar, avaliar e divulgar informações relevantes para o desenvolvimento da 

População Negra; V - incentivar e apoiar ações de iniciativa privada que contribuam para o desenvolvimento da 

População Negra; VI - estabelecer diálogo permanente com instituições e entidades, incluídas as do movimento 

negro, nacionais e internacionais, cujos objetivos e atividades possam trazer contribuições relevantes para as questões 

da População Negra e seu desenvolvimento; VII - estimular os diversos sistemas de produção e coleta de informações 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao/legislacao-1/decretos-nao-numerados1#content


II - elaborar, propor e promover políticas governamentais 

antidiscriminatórias e de consolidação da cidadania da População Negra;  

X - examinar a legislação e propor as mudanças necessárias, buscando 

promover e consolidar a cidadania da População Negra.  

 

Pode-se observar a responsabilidade a que o grupo foi incumbido: atuar 

nas políticas públicas. Contudo, não se menciona especificamente o campo educacional. 

Porém, o GTI foi organizado em torno de 16 áreas de trabalho
24

 que passaram a se 

constituir em grupos temáticos, dos quais se destaca o de Educação e Cultura Negra. 

Dessas áreas/grupos temáticos, merece especial atenção o grupo 

“Educação”, que desenvolveria ações de combate ao racismo e compensatórias. Das 

ações de combate ao racismo, é intensivo o apoio aos PCN‟s, tidos como “a mais 

importante contribuição para a valorização do negro na área da educação” (BRASIL, 

1998, p. 39), o qual iria reverberar na participação no programa do livro didático pela 

exclusão dos conteúdos de ordem preconceituosa e discriminatória. Continua 

endossando os parâmetros:  

Na sequência desse trabalho, haverá reuniões dos especialistas com autores e 

editores de livros didáticos visando a sua adequação aos novos parâmetros e a 

apresentação positiva dos tipos brasileiros, seguindo o documento 

"Convivência Social e Ética", dos PCNs, valorizando a pluralidade cultural 

do Brasil (BRASIL, 1998, p. 39). 

 

Quanto ao grupo temático “Cultura Negra”, foram elaboradas 18 

propostas de ação, das quais pode ser citada a primeira que está diretamente relacionada 

à educação: “1 - inclusão, nos currículos escolares, de conteúdos sobre a cultura 

filosófica e a história da África e dos afro-brasileiros” (BRASIL, 1998, p. 43). Pode-se 

inferir que tal proposta não se efetivou no mandato de FHC e foi motivo de disputa no 

governo subsequente, quando se promulgou a Lei n. 10.639/2003. 

Ainda durante o governo FHC, o diálogo entre pesquisadores negros da 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros – ABPN – e dos Núcleos Estudos Afro-

Brasileiros - NEAB‟s – demanda a realização o I Congresso Brasileiro de 

                                                                                                                                                                          
sobre a População Negra; VIII - contribuir para a mobilização de novos recursos para programas e ações na criação 

de mecanismos eficientes e permanentes na defesa contra o racismo e em áreas de interesse da População Negra, a 

fim de sugerir prioridade para otimizar sua aplicação; IX - estimular e apoiar iniciativas públicas e privadas que 

valorizem a presença do negro nos meios de comunicação; X - examinar a legislação e propor as mudanças 

necessárias, buscando promover e consolidar a cidadania da População Negra; XI - estabelecer mecanismos de 

diálogo e colaboração com os Poderes Legislativo e Judiciário, com o propósito de promover a cidadania da 

População Negra” (BRASIL, 1995).  
24 Sendo as áreas: 1) Informação-quesito Cor; 2) Trabalho e Emprego; 3) Comunicação; 4) Educação; 5) Relações 

Internacionais; 6) Terra (remanescentes de Quilombo); 7) Políticas de Ação Afirmativa; 8) Mulher Negra; 9) 

Racismo e Violência; 10) Saúde; 11) Religião; 12) Cultura Negra; 13) Esporte; 14) Legislação; 15) Estudos e 

Pesquisas; e 16) Assuntos Estratégicos (Ibid.) 



Pesquisadores/as Negros/as – I COPENE
25

, de 22 a 25 de novembro de 2000, em 

Recife/PE, com o tema O negro e a produção do conhecimento: dos 500 anos ao século 

XXI. A realização desse evento pontuou a importância da pesquisa em instituições 

universitárias acerca das condições das pessoas negras, especialmente no Brasil. 

Realizado por pesquisadores e pesquisadoras negros/as e não negros/as, o evento ainda 

evidenciou uma amplitude de posicionamentos, mas, também, um aumento de 

estudantes de graduação e pós-graduação refletindo e debatendo as questões referentes 

às temáticas étnico-raciais, que, por muito tempo, foram silenciadas no universo 

acadêmico. Mesmo porque a presença negra na academia ainda é muito limitada.  

Dois pontos ganham relevância ao se analisar o I COPENE. Em primeiro 

lugar, chamaram a nossa atenção a diversidade, o crescimento numérico e a 

qualidade da produção. Em segundo, a persistência de barreiras e a ausência 

dos meios materiais de suporte ao desenvolvimento de pesquisas pretendidas 

pelos/as pesquisadores/as negros/as. O que sugere haver divergências no 

interesse e na agenda de pesquisadores brancos e afrodescendentes 

(COPENE, 2014). 

 

Esse evento torna-se importante na medida em que indica a necessidade 

de políticas públicas que promovam a inclusão das pessoas afrodescendentes na 

formação escolar, sobretudo no ensino superior. Mesmo com a evidente produção 

apresentada nesse congresso indicando seu crescimento, foi possível compreender como 

estava limitado o debate em torno das questões étnico-raciais, principalmente no 

financiamento público às pesquisas dessa ordem, indicando ao governo que o 

Movimento Negro estava articulado, inclusive no ensino superior, e que continuaria a 

pressionar por melhores condições de vida e superação das desigualdades. 

Outra ação realizada durante o governo FHC foi a realização, pelo 

Ministério da Justiça, do seminário, em Brasília, de 2 a 4 de julho de 1996, sobre 

“Multiculturalismo e Racismo: o Papel da Ação Afirmativa nos Estados Democráticos”. 

Esse evento mostrou o interesse do governo em discutir políticas públicas específicas 

voltadas para ascensão dos negros no Brasil. No entanto, as deliberações, tanto do GTI 

quanto do Seminário, pouco se efetivaram nas políticas públicas brasileiras e, no campo 

educacional, percebe-se um movimento de políticas voltadas mais para questões gerais 

do que ao combate à discriminação e ao racismo no ambiente escolar.  

                                                           
25 Este evento é resultado da confluência de ideias e necessidades da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros 

– ABPN, e da rede nacional de Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros - NEAB‟s em debater as relações raciais no 

Brasil. Sobre o histórico do Congresso, o qual realiza sua VIII edição em 2014, em Belém do Pará: 

<http://www.para2014.copene.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=862>.  

http://www.para2014.copene.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=862


Observa-se que, no período do governo FHC, tem-se um movimento de 

mudanças na esfera educacional voltadas à reestruturação da educação em sentido geral: 

“O conjunto de reformas implantadas na educação brasileira nesse período resultou na 

reestruturação do ensino no Brasil nos seus aspectos relativos à organização escolar, à 

redefinição dos currículos, à avaliação, à gestão e ao seu financiamento” (OLIVEIRA, 

2009, p.199).  

O cenário educacional nacional foi marcado pela promulgação da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei n. 9394/1996) e pela aprovação do 

Plano Nacional de Educação – PNE (2001 - 2010) 
26

, mostrando as concepções de 

educação que incidiriam sobre a sociedade brasileira. Acerca da compreensão da 

organização curricular, a LDB traz, em seu artigo 26: 

 

Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional 

comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento 

escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 

locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela (BRASIL, 1996).  

 

Percebe-se, nessa redação, que há uma demarcação do currículo na 

perspectiva da base nacional comum e diversificada. Mais adiante, isso fica delimitado 

pelo parágrafo 4º: “O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das 

diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e europeia”. Aqui o entendimento sobre a diversidade 

étnico-racial aparece de forma tímida, sem muita projeção sobre o currículo como um 

todo, o qual é tratado de forma fragmentada e não articulada. Nessa reflexão, Gomes 

(2008, p. 29) pontua que se faz necessário: 

 

Rever nosso paradigma curricular. Ainda estamos presos à divisão núcleo 

comum e parte diversificada presente na lei 5692/71. O peso da rigidez dessa 

lei marcou profundamente a organização e estrutura das escolas. É dela que 

herdamos, sobretudo, a forma fragmentada de como o conhecimento escolar 

e o currículo ainda são tratados.  

 

O entendimento de que a concepção de currículo fragmentado influencia 

a prática pedagógica e o olhar do professor para o conhecimento. Essa forma estrutural 

– comum e diversificado – indica uma hierarquização de saberes, demonstrando que o 

currículo comum ocupa um lugar de destaque em relação à parte diversificada posta em 

segundo plano. Assim se aponta para uma tendência do lugar que será ocupado por esse 

                                                           
26 Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001. 



ensino de história, como constante de uma parte diversificada, e, por consequência, o 

trato da diversidade étnico-racial.  

É necessária, antes de tudo, a compreensão da diversidade como uma 

construção histórica, social e cultural das diferenças, seguida da sua interpretação em 

caráter biológico e cultural em um contexto de desigualdades e lutas sociais, pois de 

outra forma indica que a diversidade se localiza apenas na composição de quantidade, 

de número de diferentes manifestações culturais, que possam ser compreendidas numa 

relação harmônica (GOMES, 2008; 2011a; 2011b).  

No aspecto da redefinição de currículos, tem-se a obtenção de um 

controle mais direto sobre o currículo e avaliação a partir de uma tendência mundial, de 

descentralização da gestão e de flexibilidade e autonomia local, expressa pela demanda 

de modernização e qualificação para o trabalho diante dos novos processos de 

reestruturação produtiva do capital. De acordo com Pacheco (2000), existe uma 

intenção de adoção de políticas descentralizadoras expressas pelo entendimento do 

Estado como regulador dos problemas sociais relacionados à melhor qualificação para o 

mercado de trabalho. Assim a  

 

política curricular [é] descentralizada no nível dos discursos, mas 

recentralizada no nível das práticas. A prática curricular é autônoma no 

discurso e nos textos, mas é definida e regulada pela administração central 

através do estabelecimento de referenciais concretos (PACHECO, 2000, p. 

143). 

 

Portanto, a política curricular expressa legitimidade e poder quanto à 

seleção, organização e avaliação dos conteúdos de aprendizagem, indicando um 

determinado projeto de formação e a escola e seus agentes se responsabilizariam pela 

implementação de tal projeto, aparentando autonomia para as decisões. O documento 

elaborado pelo MEC, que expressava o caminho a ser seguido, traduz-se em 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN’s. No Brasil, são obrigatórias as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN‟s) emanadas do Conselho Nacional de Educação – CNE. 

Os PCN‟s, por sua vez, são uma espécie de “guia curricular” que deveria, em tese, 

explicitar o que estivesse estabelecido nas DCN‟s.  

Em análise sobre os PCN‟s, Bonamino e Martines (2002, p. 372) 

afirmam que: “Na lógica do MEC, mais importante do que inscrever a discussão das 

diretrizes curriculares na agenda política do Estado ou no debate público, era ver 

rapidamente os PCN‟s aprovados pelo CNE e efetivados pelos professores nas redes de 



ensino”. As ações do MEC centravam-se em disseminar a proposta de PCN‟s
27

 para o 

Ensino Fundamental, primeiramente, seguida do Ensino Médio, levando-os a todas as 

escolas e professores, indicando que sua pretensa sugestão era mais do que isso. A 

Faculdade de Educação da UFRGS (1996, p. 114) se posicionou a esse respeito, 

apontando que: 

 

Em primeiro lugar como se pode observar em vários estados, os PCNs vêm 

de fato sendo implantados como se fossem obrigatórios, através, sobretudo, 

das Secretarias Estaduais de Educação. Não se trata de mera divulgação dos 

PCN‟s, como seria de se esperar se eles estivessem sendo realmente tratados 

como orientações a serem optativamente adotadas. A forma como vem sendo 

sua implantação aponta para um processo que é, na verdade, compulsório. 

 

Silva (2009), ao analisar a política curricular do município de Goiânia e 

encontrar indícios da força dos PCN‟s ao longo da década dos anos 2000, nas Diretrizes 

Curriculares Municipais e nos Projetos Pedagógicos das escolas, coloca o 

posicionamento de “não imposição” presente nos parâmetros. 

Mas, de fato, o processo foi mais impositivo do que poderia parecer, pois, 

após serem encaminhados para os estados e municípios, os documentos em 

questão passaram a fazer parte integrante, por exemplo, do conteúdo dos 

concursos públicos para admissão de professores. Registramos também que 

investimentos foram feitos na execução do projeto Parâmetros em Ação 

(SILVA, 2009, p. 49). 

Um indicativo relevante da força desses documentos é sua presença 

como referencial de concursos públicos, que, de acordo com Silva (2009, p. 56), “[...] 

desde 1995/1996, quando foram discutidos como proposta de governo, até os dias 

atuais, ainda são a orientação educacional, seja na escolha dos livros didáticos, na 

indicação da bibliografia para concursos públicos ou na avaliação realizada pelo 

SAEB”. E salienta, em suas considerações, que os PCN‟s “[...] assumiram maior 

importância do que as DCN‟s que deveriam ser o documento presente em todas as 

construções educacionais do ensino fundamental na questão curricular” (Ibidem, p.108). 

Se os PCN‟s tornam-se o referencial “obrigatório” para a composição 

curricular da educação básica, inclusive como referência de concursos públicos para a 

composição dos quadros de professores, as instituições de nível superior que formam os 

                                                           
27 Sendo que cada uma das duas publicações do Ensino Fundamental (1ª a 4ª e 5ª a 8ª) traz um Documento 

Introdutório, um volume para cada disciplina (Língua Portuguesa; Matemática; Ciências Naturais; História e 

Geografia; Arte; Educação Física); um volume de Apresentação dos Temas Transversais e mais cinco volumes sobre 

os mesmos (Ética; Meio Ambiente; Saúde; Pluralidade Cultural e Orientação Sexual). Já o do Ensino Médio está 

organizado em: Parte I - Bases Legais; Parte II - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Parte III - Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Parte IV - Ciências Humanas e suas Tecnologias. 



professores precisam atentar aos seus próprios currículos. Isso implica diretamente na 

assumência de uma concepção de educação e formação em nível nacional baseada na 

concepção que aponta os PCN‟s.  

E nesse contexto aparece a temática diversidade sendo pensada e 

traduzida como pluralidade cultural a ser desenvolvida como tema transversal
28

. A 

justificativa apresentada no documento para esse tratamento é que: 

 

A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das áreas e um 

compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as questões 

que estão envolvidas nos temas, a fim de que haja uma coerência entre os 

valores experimentados na vivência que a escola propicia aos alunos e o 

contato intelectual com tais valores (BRASIL, 1997b, p. 45). 

 

Nesse ponto, Gomes (2008) problematiza a ideia da diversidade reduzida 

a um aspecto da cultura, uma vez que questiona o lugar ocupado pela diversidade como 

uma característica de manifestações culturais no espaço escolar. Sendo assim, aloca-se 

ao campo cultural uma multiplicidade de práticas (número, variedade, pluralidade) não 

contextualizada, traduzindo-se numa visão fechada, homogênea e sem conflito para as 

diferentes composições étnico-raciais.  E pontua que a cultura não pode ser tema ou 

disciplina, sendo preciso considerá-la como eixo que orienta as práticas curriculares, 

como destaque do projeto curricular como um todo e não na transversalidade. Isso 

porque “[...] vivemos no contexto de diferentes culturas, marcadas por singularidades 

advindas dos processos históricos, políticos e também culturais (GOMES, 2008, p. 28)”.  

A assumência do termo pluralidade cultural e suas orientações como 

forma de reduzir o entendimento de diversidade a um aspecto da cultura, enquanto uma 

multiplicidade ou tema simplesmente, não a contextualiza como uma construção 

histórica, social e cultural das diferenças, que pressupõe uma interpretação dos 

caracteres biológico e cultural em um contexto de desigualdades e lutas sociais. A 

característica da condição de classe desaparece nessa perspectiva e se redireciona à 

questão de ordem político-econômica para a cultura, para as inter-relações. Este é um 

ponto de vista encontrado também em Tavares (2003, s/p):  

 

Creio que este é um dos pontos nodais a ser criticado no que se refere aos 

PCN. A maneira como a questão da diversidade cultural encobre a questão da 

desigualdade na medida em que desaparece com o conceito de classe. Ou 

                                                           
28 Por tema transversal compreendia-se um conjunto de problemáticas sociais que seria abordado por diferentes áreas 

de conhecimentos de forma transversal. No documento introdutório aos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), 

fica evidenciado que tais problemáticas “Não constituem novas áreas, mas antes um conjunto de temas que aparecem 

transversalizados nas áreas definidas, isto é, permeando a concepção, os objetivos, os conteúdos e as orientações 

didáticas de cada área, no decorrer de toda a escolaridade obrigatória” (BRASIL, 1997b, p. 45). 



seja, é como se num "passe de mágica" as classes sociais deixassem de existir 

recobertas pela roupagem da cultura e que a aprendizagem da diversidade (ou 

da convivência com) fosse suficiente para a construção de uma sociedade 

democrática e justa. 

 

Enquanto isso, o Conselho Nacional de Educação – CNE – institui as 

Diretrizes Nacionais para o ensino fundamental (Resolução CNE/CEB n. 02/1998) e 

Médio
29

 (Resolução CNE/CEB n. 02/2012). As DCN‟s do ensino fundamental indicam 

sete diretrizes para a organização do currículo escolar, sendo que a palavra diversidade 

aparece na primeira diretriz como um dos princípios a ser adotado para nortear as ações 

pedagógicas das escolas relacionadas à “[...] diversidade de manifestações artísticas e 

culturais” (BRASIL, 1998a). Isso se complementa pelo Parecer nº 04/1998 “[...] 

reconhecendo a imensa riqueza da nação brasileira em seus modos próprios de ser, agir 

e expressar-se” (BRASIL, 1998b). Na quarta recomendação, que trata da parte comum e 

diversificada do currículo, alude-se a expressão diversidade nacional, sem explicitar do 

que se trata tal diversidade. As diretrizes não trazem efetivamente uma conceituação e 

objetivação para a diversidade, não explicitando de qual concepção se está falando.  

Mas o Parecer nº 04, acima referido, que orienta a elaboração das 

diretrizes curriculares para o ensino fundamental, pontua sobre a relação entre 

identidades e diversidades, no direcionamento acerca da segunda orientação:  

 

O reconhecimento de identidades pessoais é uma diretriz para a Educação 

Nacional, no sentido do reconhecimento das diversidades e peculiaridades 

básicas relativas ao gênero masculino e feminino, às variedades étnicas, de 

faixa etária, regionais e às variações socioeconômicas, culturais e de 

condições psicológicas e físicas, presentes nos alunos de nosso país 

(BRASIL, 1998b, p. 5). 

 

Tal Parecer procura sinalizar deliberadamente o entendimento da 

diversidade como uma necessidade conjuntural acerca do reconhecimento da 

importância de se refletir e superar uma realidade preconceituosa e segregacionista e 

assim explica o motivo da assumência de tal diretriz:  

 

Pesquisas têm apontado para discriminações e exclusões em múltiplos 

contextos e no interior das escolas, devidas ao racismo, ao sexismo e a 

preconceitos originados pelas situações socioeconômicas, regionais, culturais 

e étnicas. Estas situações inaceitáveis têm deixado graves marcas em nossa 

população infantil e adolescente, trazendo consequências destrutivas. 

Reverter este quadro é um dos aspectos mais relevantes desta diretriz 

(BRASIL, 1998b, p. 5). 

 

                                                           
29 Devido ao recorte deste estudo, trataremos apenas das diretrizes direcionadas ao ensino fundamental. 



Ficou aí o indicativo, mas será que foi tomado como referência para a 

elaboração da pauta educacional do Governo FHC? Será que houve repercussão e 

divulgação como a dos PCN‟s? Os textos estudados apontam que o enfoque governista, 

via MEC, foi dado aos Parâmetros. 

Dentre as deliberações que marcaram o governo FHC, tem-se, também, a 

aprovação do Plano Nacional de Educação – PNE (2001-2010), instrumento garantido 

na Constituição Federal de 1988 sob o artigo 214. De acordo com Dourado (2011), esse 

Plano foi configurado sob dois projetos, um apresentado por segmentos e entidades da 

sociedade civil organizada e outro pelo Executivo Federal. Mas foi aprovado no 

Congresso Nacional o da base governista, que reforçava a política desenvolvida até 

então no governo FHC. Assim, este governo centrou seus esforços em políticas 

focalizadas no ensino fundamental e no sistema de avaliação da educação, 

desconsiderando o PNE como base e diretrizes para as políticas, o planejamento e a 

gestão da educação nacional.   

 

Ao final do governo FHC é possível considerar que a educação nacional se 

encontrava em um quadro de (des) sistematização, para designar uma 

orientação de governo na contramão do que se pode considerar um sistema, 

ou seja, uma organização da educação nacional fragmentada, segmentada, 

flexível e dispersa, o que não contribui para estabelecer bases de cooperação, 

integração e coesão entre os entes federativos e menos ainda entre os 

indivíduos na sociedade (OLIVEIRA, 2011, p. 327). 

 

Portanto, ao governo FHC não interessava assumir outras demandas 

educacionais apontadas ou não pelo PNE aprovado em seus últimos anos de governo, 

ficando este a cargo do novo governo que viria. De acordo com Dourado (2011, p. 30), 

em análise do PNE como política de Estado
30

: 

 

A aprovação do PNE, pelo Congresso Nacional, efetivou-se no Governo FHC 

por meio das estratégias políticas delineadas e sua efetivação ou não, se 

considerarmos a centralidade das políticas federais no campo educativo, 

obviamente que articulada à ação de estados e municípios – responsáveis, no 

caso brasileiro, pela oferta majoritária da educação básica – ocorreu no 

governo Lula, a partir de 2003. 

 

                                                           
30 Nesse sentido, concorda-se com o conceito trazido por Oliveira (2011, p. 329) em que “[...] políticas de governo 

são aquelas que o Executivo decide num processo elementar de formulação e implementação de determinadas 

medidas e programas, visando responder às demandas da agenda política interna, ainda que envolvam escolhas 

complexas. Já as políticas de Estado são aquelas que envolvem mais de uma agência do Estado, passando em geral 

pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, resultando em mudanças de outras normas ou disposições 

preexistentes, com incidência em setores mais amplos da sociedade”. Complementando para o entendimento de 

Estado ampliado, trazido por Dourado (2011, p. 52) como “[...] a resultante da articulação e disputa entre sociedade 

civil e sociedade política”. 



De acordo com Gomes (2011a, p. 222), em análise sobre a avaliação do 

PNE (2001 - 2010), a diversidade não foi contemplada nas ações e precisaria de “mais 

consideração e melhor incrementação por parte dos sistemas de ensino e das áreas 

voltadas à formação de professores e financiamento”. A autora traz a questão: por que 

outras expressões da diversidade além da indígena e especial não foram contempladas, a 

não ser no atendimento da diversidade regional da parte diversificada do currículo? 

Ainda segundo a referida autora, o PNE (2001-2010) não cogitou o 

tratamento da questão da diversidade étnico-racial como política de ação afirmativa e 

correção de desigualdades, o que indica que tal demanda não foi pensada como 

componente do direito à educação na concepção do documento. Tal temática é abordada 

perifericamente nas modalidades que trazem a educação especial e indígena, mas não 

trazem deliberadamente ações nos diferentes entendimentos da diversidade. 

Tem-se, assim, um cenário educacional marcado por uma concepção 

curricular pautada em parâmetros
31

, limitada em relação à concepção de diversidade 

étnico-racial e um PNE que, além de não trazer a referida reflexão como necessária, foi 

completamente desconsiderado como documento norteador na organização das políticas 

educacionais brasileiras. 

2.1.2 – Um tema de diálogo e conflito no governo a partir de 2003 

Em 2002, o povo brasileiro elegeu como seu presidente da República 

Luís Inácio Lula da Silva, operário e sindicalista, identificado como representante das 

classes populares do País, do qual se esperava uma reviravolta no direcionamento das 

políticas públicas em todos os setores e, por conseguinte, na educação. De acordo com 

Cunha (2009, p. 137), no caso do MEC se tem historicamente uma administração 

educacional zigue-zague 
32

, sendo três ministros em quatro anos, “[...] cada um deles 

apontando rumos e mobilizando procedimentos distintos”. Assim, esse governo é 

marcado por ações que se caracterizam como continuidade ou descontinuidade do 

antecessor com indicativos de avanços em relação ao mesmo. 

                                                           
31 Expressa-se, nesse sentido, o conceito trazido por Cury (2002), que se refere a parâmetros como um programa e 

não como diretrizes, princípios, linhas gerais, normatizações e regulações. “Ele é um complexo de propostas 

curriculares em que se mesclam diretrizes axiológicas, orientações metodológicas, conteúdos específicos de 

disciplinas e conteúdos a serem trabalhados de modo transversal e sem o caráter de obrigatoriedade próprio da 

formação básica comum do art. 210 da CF/88” (Ibidem, p. 192). 
32 Termo utilizado por Cunha (2009) para caracterizar a postura política assumida pelos três Ministros de Educação, 

Cristovam Buarque (jan./2003 – jan./2004), Tarso Genro (jan./2004 – jul./2005) e Fernando Haddad (jul./2005 – 

jan./2012) que assumiram, na gestão Lula, o MEC, cada qual focando em um ponto diferente e, por conseguinte, 

desorientando a política nacional de educação. 



Com a assumência de um governo tido como de representação popular, 

assentado na figura de Lula, tinha-se idealizada a ideia de mudanças significativas, 

incluindo no campo educacional. Entretanto, o que se teve, em seus primeiros anos, foi 

muito mais um governo de continuidade e coalizão ampla, centrado em acordos e 

negociações do que em efetivação de mudanças. “[...] o presidencialismo brasileiro 

assenta-se numa necessária coalizão parlamentar [...]. Se o presidente não quiser ou não 

puder formar uma coalizão parlamentar, ele não consegue governar e cai [...]” 

(CUNHA, 2009, p. 137). De fato, Lula encontrou uma cena típica do neoliberalismo, 

em que o governo centra seus esforços para manter a economia capitalista dependente, 

mantendo a realidade fragmentada, uma produção flexível, a mutilação de direitos da 

classe trabalhadora e o aumento do consumismo, da competição e do individualismo.  

Para Oliveira (2009), o governo Lula manteve alguns traços do governo 

anterior, de forma a focar em políticas sociais direcionadas a públicos específicos da 

sociedade, indicando que a lógica desse governo não era promover políticas públicas 

sociais em caráter universal, embora mais ampliadas. Nesse ínterim, ainda coloca que a 

educação foi a área determinante na implementação de programas direcionados aos 

mais pobres, como o Bolsa-Família
33

, Projovem
34

 e Prouni
35

.  

Para Frigotto (2009), no contexto dos anos 1990 e 2000, ocorre um 

movimento de regressão social, marcado pelo aumento do desemprego em consequência 

da incorporação de novas tecnologias, precarização do trabalho, intensificação da 

exploração, degradação dos recursos naturais, aumento do capital financeiro e do capital 

fictício em que o desenvolvimento é marcado por uma lógica financista e rentista.  

 

Essa regressividade tem efeitos bem mais funestos sobre a vida de milhões de 

seres humanos em sociedades de capitalismo dependente como a brasileira. 

Este se caracteriza seja por uma forma específica capitalista em que as 

burguesias locais se constituem como sócias menores e subordinadas às 

burguesias dos centros hegemônicos do capitalismo seja pela hipertrofia de 

                                                           
33 O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de 

pobreza e de extrema pobreza em todo o país [...] tendo como um de seus eixos principais: as condicionalidades 

reforçam o acesso a direitos sociais básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social (Disponível em: 

<http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>).  
34 Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) busca justamente colaborar para a formação profissional de 

jovens de baixa renda contextualizada ao mercado de trabalho cada vez mais competitivo para permitir a inserção 

socioeconômica desta parcela da população. (Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/mercado-de-

trabalho/projovem>).  
35 Programa Universidade para Todos - Prouni tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior privadas.  

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas 

integrais, com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos. (Disponível em: 

<http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=140>). 

 

http://www.mds.gov.br/bolsafamilia
http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/mercado-de-trabalho/projovem
http://www.brasil.gov.br/sobre/educacao/mercado-de-trabalho/projovem
http://prouniportal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=140


um desenvolvimento desigual e combinado, que concentra riqueza e miséria, 

a exploração aviltante da classe trabalhadora e a dominância de processos 

educativos e formativos para o trabalho simples na divisão internacional do 

trabalho (FRIGOTTO, 2009, p. 67). 

 

Assim, tem-se na educação uma dualidade estrutural e precária, pois não 

há concretamente o direcionamento de uma educação básica e de uma formação 

profissional para atender a todos, como direito social. O que aconteceu, de acordo ainda 

com Frigotto (2009), foi um alargamento que torna a escola robusta para menos, ou 

seja, que cabe tudo nela, inclusive as políticas assistencialistas, fragmentárias e de 

controle social. Isso significa delegar à escola papéis que são de outras instituições 

sociais, de forma que, enquanto se universaliza o acesso, se determina à escola que 

atenda demandas sociais que não lhe cabem, desconfigurando o foco da formação 

acerca dos conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade. Interessante 

notar que esse tipo de política não é direcionado às escolas dos filhos da burguesia e das 

classes médias e sim aos filhos das classes populares. 

Nesse cenário de “expansão” da educação básica, apresenta-se a 

articulação de diferentes segmentos da sociedade civil, como o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (Consed), a União Nacional de Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime) e os Fóruns Nacionais e/ou locais de educação que vão pontuar 

demandas da escola pública, com destaque para o financiamento, a formação docente e 

a dinâmica curricular. Tais movimentos vão encontrar no governo Lula um potencial de 

atendimento a tais reivindicações, porém com a ressalva de que sua marca principal é o 

apelo ao compromisso social alicerçado em práticas de responsabilização social,     

“como se estivesse nas mãos de cada indivíduo, em particular, melhorar o mundo, 

melhorando a educação – quando se sabe que fatores estruturais intra e extraescolares 

são determinantes do baixo desempenho obtido nos exames de „medição‟ de qualidade” 

(OLIVEIRA, 2009, p. 206). 

Pode-se dizer que o grande avanço nesse primeiro momento foi a 

ampliação do investimento na educação básica, passando pela substituição do Fundef 

(Fundo de Financiamento e Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério) pelo Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) respectivamente Leis nº 

9.424/1996 e 11.494/2007. De financiamento ao ensino fundamental, passa-se ao 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.494-2007?OpenDocument


financiamento da educação básica, compreendida da educação infantil ao ensino médio, 

correspondendo a um período de 14 anos
36

. 

Uma das questões curriculares que se destacam nesses primeiros quatro 

anos (2003-2006), e que tiveram desdobramentos no outro mandato (2007-2010), foi a 

alteração na LDB, primeiro pela Lei n. 10.639/2003 e depois pela n. 11.645/2008, 

especificamente no tocante ao artigo 26 sobre o tratamento dado aos saberes da história 

e cultura africana e afro-brasileira e indígena. Aqui houve diretamente uma alteração no 

que antes era sugestão apontada pelos PCN‟s para obrigatoriedade na forma de lei.  

Nesse contexto, apresenta-se a necessidade de rever concepções 

referentes à diversidade no campo curricular, o que gerou embates políticos de 

diferentes setores. Questionamentos por parte do Movimento Negro são direcionados ao 

Estado, à esquerda e aos movimentos sociais quanto ao posicionamento exclusivo sob o 

enfoque social, desconsiderando o fator raça em suas deliberações. Cabe então 

considerar que a condição racial, associada à classe e ao gênero, configura-se como 

fator que acentua a exclusão e as desigualdades sociais. 

O mandato se conclui com duas ações importantes sobre tal temática: 1º) 

o CNE emite o Parecer CP/CNE nº 03/2004 e a Resolução CP/CNE nº 01/2004 – 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. Documentos importantes no que tange à 

orientação às escolas, a partir da discussão sobre a Lei n. 10.639/03, para organizar sua 

proposta curricular; 2º) tem-se a avaliação do MEC sobre o PNE (2001-2010), a qual 

pontua que as questões sobre a diversidade precisam de mais consideração e melhor 

incrementação por parte dos sistemas de ensino (BRASIL, 2010).  

Destaca-se que, a partir de 2003, as demandas de caráter identitário e de 

temáticas das lutas sociais encontram atenção do governo federal, o que desencadeou 

lentamente políticas, programas e ações que atendem diferentes expressões da 

                                                           
36 A “Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, acrescenta o § 3º ao art. 76 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias para reduzir, anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentual da Desvinculação 

das Receitas da União incidente sobre os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino de que trata 

o art. 212 da Constituição Federal, dá nova redação aos incisos I e VII do art. 208, de forma a prever a 

obrigatoriedade do ensino de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares para 

todas as etapas da educação básica, e dá nova redação ao § 4º do art. 211, na organização de seus sistemas de ensino, 

a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório e ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a inserção neste dispositivo de 

inciso VI como o estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do 

produto interno bruto". Esta EC 59/2009 foi normatizada pela Lei n. 12.796/13. Além de estabelecer a 

obrigatoriedade do ensino dos 04 aos 17 anos, a lei, dentre outras disposições, incorpora a orientação de o ensino ser 

ministrado levando em consideração a diversidade étnico-racial. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/emc%2059-2009?OpenDocument


diversidade. Isso posto, parte-se para a Conferência Nacional da Educação (Conae - 

2010), que traz uma compreensão de diversidade “como a construção histórica, cultural, 

social e política das diferenças” (BRASIL, 2010, p. 102). 

A partir do recorte na questão étnico-racial, entendo-a como um expoente 

da mobilização social, sem desmerecer outras lutas que se materializaram na 

obrigatoriedade do ensino da história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. A 

concepção acima apontada avança no debate sobre as mudanças curriculares na 

educação básica de forma a direcionar para uma compreensão ampliada de diversidade 

para além de uma somatória de culturas diferentes. Trata-se de assumir uma concepção 

que indica uma construção histórica, cultural, política e social para a diversidade, que 

inclui diálogos e conflitos na arena social na disputa pelo poder.  

 

2.1.3 - Diálogos e conflitos acerca da diversidade étnico-racial 

Primeiramente, pode-se dizer que a alteração na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB (Lei n. 9394/1996), em seu artigo 26, ao incluir a cultura africana e 

afro-brasileira no currículo da educação básica, causou um mal-estar nos adeptos da 

democracia racial
37

 que advogam não existir preconceito e/ou discriminação racial no 

Brasil baseados na interpretação freyreana
38

 da miscigenação harmoniosa, da mistura 

amistosa de raças. Nesse sentido, tem-se em vista a ideia de que até então os saberes 

configurados nos currículos escolares não expressavam as diferentes disputas étnico-

raciais processadas no País, mascarando os conflitos e desigualdades vividos pelas 

populações afro-brasileiras e indígenas.  

A alteração na LDB se não mexeu com a estrutura sobre como o 

conhecimento/currículo é visto pela sociedade/escola brasileira ao menos a fez balançar. 

Isso porque o currículo escolar é que orienta as interlocuções do processo educativo 

(educandos – conhecimentos
39

 – educadores), podendo-se dizer que aquilo que ele 

contém (de forma explícita ou oculta) delimita as ações nessa relação e “constitui um 

                                                           
37 “O mito da democracia racial pode ser compreendido como uma corrente ideológica que pretende negar a 

desigualdade racial entre brancos e negros no Brasil como fruto do racismo, afirmando que existe entre estes dois 

grupos raciais uma situação de igualdade de oportunidade e de tratamento” (GOMES, 2005, p. 57). 
38 “O sociólogo Gilberto Freyre, por meio de seu livro Casa Grande e Senzala (1933), publicado na década de 30, 

tem sido apontado por vários autores e autoras como um dos principais teóricos que interpretou, sistematizou e 

divulgou o mito da democracia racial ao afirmar que, no Brasil, as três „raças‟ formadoras de nossa sociedade 

conviviam, desde a escravidão, de maneira mais amistosa, quando comparadas outras sociedades multirraciais e/ou de 

colonização escravista existentes no mundo” (GOMES, 2005, p. 58). 
39 Este é compreendido como a produção de saberes que se situam na relação entre o que se produz no sistema escolar 

e o contexto social e econômico mais amplo, a partir de relações de poder. Tal conceito encontra-se em Moreira e 

Candau (2007, p. 22). 



dispositivo em que se concentram as relações entre a sociedade e a escola, entre os 

saberes e as práticas socialmente construídos e os conhecimentos escolares” 

(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 22). 

Assim, o fato de incluir na legislação brasileira uma mudança curricular 

que implica em conhecimentos e experiências dos africanos, afro-brasileiros e 

indígenas, até então tratados de forma equivocada, como conhecimentos inferiores aos 

saberes hegemônicos da cultura dominante, pode reorientar a adoção de novas ações 

frente à organização social em que se encontram tais sujeitos. Contudo, se tais 

alterações não forem incorporadas a essa relação sujeitos – conhecimentos, ou seja, se 

não forem efetivamente pronunciadas nos processos pedagógicos, têm-se apenas a 

intenção de se afirmar que houve uma propositura e/ou um atendimento de 

reivindicações sociais, mas não sua concretização.  

 

Os ativistas do Movimento Negro reconhecem que a educação não é a 

solução de todos os males, porém, ocupa um lugar importante nos processos 

de produção de conhecimento sobre si e sobre “os Outros”, contribui na 

formação de quadros intelectuais e políticos e é constantemente usada pelo 

mercado de trabalho como critério de seleção de uns e exclusão de outros 

(GOMES, 2011b, p. 112). 

 

Ainda de acordo com Gomes (2011b), o terceiro milênio traz uma 

inflexão no trato da questão racial nas políticas públicas e educacionais. A partir da 

Conferência Nacional contra o Racismo e Intolerância (Rio de Janeiro, 2001) e da 3ª 

Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas 

Correlatas de Intolerância (Duban, África do Sul, 2001) foi colocada na agenda nacional 

e internacional a necessidade de rever a educação como um espaço que reforça e 

promove a desigualdade racial no Brasil. Isso porque em muitas práticas pedagógicas e 

curriculares se reforçam estereótipos sobre a pessoa negra como inferior, subalterna, 

incapaz e, principalmente, tratada como sinônimo de escrava. Assim, esses eventos 

impactaram diretamente na assunção de políticas de ação afirmativa, bem como no 

entendimento da diversidade étnico-racial e da igualdade como direitos sociais.  

Como consequência das pressões sociais e desses eventos, algumas 

conquistas se deram, entendendo assim que foi aberto um canal de diálogo entre 

governo e sociedade civil organizada. Contudo, os conflitos de interesses e disputa por 

espaços continuaram existindo, uma vez que ainda não houve superação de antigas 

posturas liberais no trato com as relações étnico-raciais, como, por exemplo, no 

entendimento de currículo mínimo, democracia racial, racismo ambíguo. Pontos estes 



que indicam, respectivamente, uma necessidade de se ter como referência um saber 

universal baseado em uma perspectiva eurocêntrica de conhecimento; se professar a 

ideia de uma nação multirracial harmônica pela crença da não existência de racismo e 

como consequência desta crença; por entender que a defesa pela igualdade entre os 

diferentes grupos gera uma ambiguidade ao acreditar que esses grupos se auto 

discriminam quando assumem a disputa pela superação da desigualdade entre raças. 

Portanto, o entendimento da alteração da LDB precisa perpassar pela 

mudança conceitual sobre a diversidade. 

 

Essa legislação precisa ser entendida como fruto de um processo de lutas 

sociais e não uma dádiva do Estado, pois enquanto uma política de ação 

afirmativa ela ainda é vista com muitas reservas pelo ideário republicano 

brasileiro, que resiste em equacionar a diversidade. Este ideário é defensor de 

políticas públicas universalistas e, por conseguinte, de uma postura de 

neutralidade da parte do Estado. Essa situação, por si só, já revela o campo 

conflitivo no qual se encontram as ações, programas e projetos voltados para 

a garantia do direito à diversidade étnico-racial desencadeados pela Lei 

10.639/03, no Brasil (GOMES, 2011b, p. 117). 

 

Dentre as conquistas que se processaram a partir do diálogo/conflito 

entre Governo e Sociedade Civil Organizada, tem-se a criação da SEPPIR – Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – 2003
40

 e a Criação da SECADI 

– Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – 2004
41

. 

Ambas foram criadas em atendimento ao tratamento marginalizado que recebiam as 

questões relativas à diversidade nas disputas políticas que aconteciam ao longo do 

debate sobre currículo e políticas públicas para promoção da Igualdade Racial.  

Esses espaços são importantes no diálogo entre Governo e sociedade, 

pois marcam uma relação orientada ao debate específico sobre as necessidades dos 

coletivos que carregam uma situação histórica de desigualdade e discriminação ao longo 

dos séculos. Com certeza, a partir dessas secretarias, proposituras se deram no campo da 

implementação da Lei n.10.639/2003
42

. Contudo, 

                                                           
40 Disponível em: < http://www.seppir.gov.br>.  
41 Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=816>. 
42 De acordo com Gomes (2011b), o MEC, no período de 2004 a 2009, desenvolveu as seguintes atividades para a 

implementação da Lei 10.639/2003: - Programa Diversidade na Universidade (2002 a 2007); - Criação da Coordenação 

Geral de Diversidade e Inclusão Educacional (2004); - Realização de Fóruns Estaduais e Fóruns Permanentes de 

Educação e Diversidade Étnico-Racial (a partir de 2005); - Constituição da Comissão Técnica Nacional de Diversidade 

para Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-brasileiros – Cadara (a partir de 2005); - Distribuição do Kit didático-

pedagógico “A Cor da Cultura” para secretarias de educação e Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros (2005); - Criação do 

Programa de Ações Afirmativas para População Negra nas Instituições Públicas de Educação Superior- Uniafro (2005 a 

2008); - Realização do Curso Educação e Africanidades (2006); - Realização da Oficina Cartográfica sobre Geografia 

Afro-brasileira e Africana (2005); - Criação do Projeto Educadores pela Diversidade (2004/2005); - Realização do Curso 

Educação e Relações Étnico-Raciais (2005); - Desenvolvimento da Pesquisa Nacional Diversidade nas Escolas (2006 a 

2009); - Desenvolvimento da Pesquisa Nacional Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola 

http://www.seppir.gov.br/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=816


 

A Lei 10.639/03, o Parecer CNE/CP 03/2004 e a Resolução CNE/CP 

01/2004 precisam ser compreendidos dentro do complexo campo das 

relações raciais brasileiras sobre o qual incidem. Isso significa ir além da 

adoção de programas e projetos específicos voltados para a diversidade 

étnico-racial realizados de forma aleatória e descontínua. Implica a inserção 

da questão racial nas metas educacionais do país, no Plano Nacional da 

Educação, nos planos estaduais e municipais, na gestão da escola e nas 

práticas pedagógicas e curriculares de forma mais contundente (GOMES, 

2011b, p. 117). 

 

Em todo esse movimento que se inicia com uma mudança na legislação e 

envolve ações de implementação, percebe-se uma intenção em assumir uma postura 

diferenciada no tratamento à diversidade em âmbito nacional, na medida em que já se 

admite a necessidade do debate sobre as demandas históricas pelo reconhecimento dos 

saberes dos diferentes grupos étnico-raciais que compõem a formação histórica, cultural 

e social do país. É, pois, a expressão do direito à diferença. 

 Entretanto, tal intenção ainda se apresenta de forma tímida, pois o 

caráter universalista, pluralista e conteudista do conceito de diversidade continua no 

imaginário da sociedade, de secretários de educação, gestores e professores. Para 

Gomes (2011b), a Lei n. 10639/2003 se configura, no âmbito da proposição, como 

política de Estado vinculada à garantia do direito à educação e à diferença. Porém, é 

preciso avançar para o âmbito da ação concreta. É necessário questionar se há 

articulação entre a Lei e as políticas de Estado voltadas para a diversidade étnico-racial, 

se o contexto escolar brasileiro vem se mobilizando para entender a demanda das 

relações étnico-raciais na sociedade desigual e se professores, gestores e estudantes têm 

a compreensão do processo de luta que gerou a necessidade de uma legislação 

específica.  

Dessa maneira, a ação política precisa ser de Estado e não de governo, 

uma vez que as propostas que tratam dessa temática aliada ao currículo devem estar 

articuladas como um todo, garantidas como direito universal. E para tal é fundamental a 

efetivação do regime de colaboração e cooperação entre os entes federados (art. 23 – EC 

53/2006) (DOURADO, 2011). Parte disso deveria ser expresso no projeto do novo PNE 

(2011 – 2020)
 43

. 

                                                                                                                                                                          
na Perspectiva da Lei 10.639/03 (2009); - Participação na elaboração do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana – Lei 10.639/2003.  
43 Projeto de Lei – PL nº 8.035/2010 – do Plano Nacional de Educação (2011 – 2020). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107>. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=16478&Itemid=1107


O documento final da Conferência Nacional de Educação – CONAE 
44

 

2010 - demarca a intencionalidade de trazer uma perspectiva para a diversidade, em 

específico étnico-racial dentro do eixo Justiça Social, Educação e Trabalho: inclusão, 

diversidade e igualdade, quando pondera que: “Embora possamos reconhecer a 

especificidade de cada um dos conceitos envolvidos no tema do presente eixo não há 

como negar, especialmente, o papel estruturante do racismo na produção das 

desigualdades” (BRASIL, 2010, p. 124). Dentre as indicações desse documento sobre 

políticas para a Justiça Social, Educação e Trabalho, considerando a Inclusão, a 

Diversidade e a Igualdade merecem destaque, neste contexto aqui apresentado, que tais 

políticas: 

 

a) Assegurem que o direito à diversidade pautado em uma concepção de 

justiça social, respeito às diferenças e compreensão do mundo do trabalho 

tenha o combate a todo e qualquer tipo de racismo, preconceito, 

discriminação e intolerância como eixos orientadores da ação, das práticas 

pedagógicas, dos projetos político-pedagógicos e dos planos de 

desenvolvimento institucional da educação pública e privada, em articulação 

com os movimentos sociais (BRASIL, 2010, p. 130). 

 

Esperava-se que toda a articulação vivenciada na CONAE/2010 se 

desdobrasse na concepção do novo PNE (BRASIL, 2011). Entretanto, não foi o que de 

fato ocorreu, visto que a temática “diversidade” não aparece com centralidade e 

radicalidade na proposta do PL n. 8035/2010 que tramitou desde dezembro de 2010
45

 no 

Congresso Nacional e foi aprovado em 6 de junho de 2014 e sancionado em 26 do 

mesmo mês e ano. O documento avança incluindo a diretriz de respeito à diversidade, 

mas apresenta tal tema marginalmente entre outras demandas (modalidades de ensino), 

não tendo expressado sua definição como meta a ser alcançada pelo plano e nem uma 

meta geral articulando os temas do eixo VI – Justiça Social, Educação e Trabalho: 

inclusão, diversidade e igualdade. 

De acordo com Gomes (2011a), a diversidade, no âmbito das políticas 

públicas, precisa ocupar um lugar específico, bem como tais políticas devem estar em 

consonância com uma intencionalidade de caráter afirmativo e de denúncia da 

desigualdade. É imprescindível que essa temática seja reconhecida nos níveis, etapas e 

modalidades de educação, ir além e ter um lugar central como meta somada à 

                                                           
44 Em abril de 2010, o governo federal realiza a Conferência Nacional de Educação, da qual participaram 

representantes de estados, municípios e entidades, trazendo como tema central desta conferência: Conae: 

Construindo o Sistema Nacional Articulado: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação. O 

documento final se refere à Diversidade, especificamente em seu EIXO VI - Justiça Social, Educação e Trabalho: 

Inclusão, Diversidade e Igualdade. 
45 Acerca da tramitação, disponível em: <http://pnepravaler.org.br/category/tramitacao_no_congresso>. 



transversalidade das estratégias das metas do financiamento, universalização da 

Educação Básica, ampliação do ensino superior, formação e valorização dos 

profissionais de educação, gestão democrática e da configuração do Sistema Nacional 

de Educação. A autora aponta também que a questão étnico-racial não aparece 

compondo uma meta geral, o que indica que o PL traz a diversidade em metas não 

específicas e em algumas estratégias. 

O Documento-Referência para a II CONAE
46

 traz a diversidade 

articulada diretamente com a educação no eixo II – Educação e Diversidade: justiça 

social, inclusão e direitos humanos. Tal eixo é tratado nesse documento como central da 

educação e objeto da política educacional nacional, expressando um caráter mais 

ampliado do que o PNE (2011 – 2020) acima referido. O documento ainda retoma o 

conceito de diversidade do documento final da CONAE 2010, indicando que: 

  

Uma política educacional pautada na diversidade traz para o exercício da 

prática democrática a problematização sobre a construção da igualdade social 

e as desigualdades existentes. Esta construção pressupõe o reconhecimento 

da diversidade no desenvolvimento sócio-histórico, cultural, econômico e 

político da sociedade (CONAE, 2013, p. 28). 

 

O documento referência ainda destaca o papel fundamental dos 

movimentos sociais que atuam numa perspectiva transformadora, como interlocutores 

das mudanças de paradigmas acerca da diversidade, marcando um espaço de politização 

das diferenças e identidades como direito. Importante salientar que tais movimentos 

 
Alertam, ainda, para o fato de que, ao desconhecer a riqueza e a 

complexidade da diversidade, pode se incorrer no erro de reforçar o papel 

estruturante do racismo e, desse modo, tratar as diferenças de forma 

discriminatória, aumentando ainda mais a desigualdade que se propaga pela 

conjugação de relações assimétricas de classe, étnico-raciais, gênero, 

diversidade religiosa, idade, orientação sexual, cidade/campo e pela condição 

física, sensorial ou intelectual (CONAE, 2013, p. 28). 

 

É destaque ainda, nesse documento, que as políticas públicas a serem 

debatidas e elaboradas com ampla participação social, visando ao direito e ao 

reconhecimento da diversidade relacionada aos direitos sociais e humanos e a uma 

educação inclusiva que pense questões curriculares e pedagógicas. Assim: 

 

Faz-se necessária a realização de políticas, programas e ações 

concretas e colaborativas entre os entes federados, garantindo que os 

                                                           
46 A II CONAE deveria ter sido realizada em fevereiro de 2014. Todavia, foi cancelada pelo MEC alegando 

problemas administrativos e de licitação. Foi remarcada, posteriormente, para novembro de 2104. 



currículos, os projetos político-pedagógicos, os planos de 

desenvolvimento institucional, dentre outros, considerem e 

contemplem a relação entre diversidade, identidade étnico-racial, 

igualdade social, inclusão e direitos humanos (CONAE, 2013, p. 28). 

 

Pontualmente, é reafirmada a necessidade de políticas intersetoriais que 

garantam o direito à diversidade articulada com diferentes setores, como saúde, 

transporte, previdência, trabalho, moradia e outros. Dentre as proposições e estratégias 

apresentadas, destacam-se as que estão diretamente relacionadas à diversidade. A 

primeira estratégia/proposição já indica a necessidade de garantia de recursos para “a 

implementação de políticas de valorização da diversidade e inclusão escolar” (CONAE, 

2013, p. 30). A segunda aponta a implementação das Diretrizes Curriculares para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira, dentre outras diretrizes.  

Destacam-se ainda dentre as estratégias/proposições: “uma política de 

valorização e formação dos/as profissionais da educação, a discussão de raça, etnia, 

gênero e diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos”; implementação de 

políticas de ação afirmativa voltadas à inclusão dos grupos minoritários nos cursos de 

graduação, pós-graduação lato e stricto sensu e nos concursos públicos; garantia dos 

conteúdos de história e cultura afro-brasileira e indígena, nos currículos e ações na 

educação básica e superior; inserção de critérios eliminatórios de obras com conteúdos 

preconceituosos e discriminatórios que concorram aos programas: Nacional do Livro 

Didático (PNLD) e Nacional Biblioteca da Escola (PNBE); garantia institucional de 

debates e promoção da diversidade étnico-racial; e financiamento específico às políticas 

de acesso e permanência na educação superior. 

Essas ponderações datam de muito tempo de luta e exclusão, como se 

pode ver a seguir na reflexão proposta sobre a deliberação acerca da inclusão do ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira em todo o currículo da educação básica. 

 

2.2 CONCEPÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E DESDOBRAMENTOS DA LEI 

10.639/2003 NO CURRÍCULO DA EDUCAÇÃO BÁSICA: IMPACTOS NAS 

PRÁTICAS ESCOLARES 

 

A Lei n. 10.639/2003 é promulgada em um contexto político de abertura 

ao diálogo com movimentos sociais, sobretudo os que lutam contra o racismo e o 

preconceito e a discriminação étnico-racial. Para se entender a odisseia que resultou na 

proposição de uma pauta para a educação para as relações étnico-raciais, faz-se 



necessário perceber o caminho tortuoso e conflituoso trilhado por pessoas negras ao 

longo do processo de escolarização no Brasil.  

Primeiramente, tem-se um cenário marcado pela exclusão dos negros e 

negras da escola e algumas reflexões que apontam os motivos para que tal intento se 

realizasse. Após séculos, num misto de conformismo e resistência, a população 

afrodescendente passa a compor o sistema escolar tendo o seu acesso garantido por lei, 

mas sem as devidas condições para permanência, progressão e sucesso, corroborando as 

estatísticas do fracasso escolar acentuado pelo pertencimento étnico-racial.  

Em busca de atenuar, reparar e compensar as perdas da população negra 

na composição da sociedade brasileira, tem-se uma lei que modifica o tratamento dado 

aos conhecimentos construídos por africanos e afrodescendentes. No entanto, não basta 

ter a garantia formal, é preciso avançar para as proposições de ordem prática. Assim, é 

possível visualizar alguns impactos da legislação no cotidiano das escolas brasileiras 

que demonstram alguns avanços na compreensão da educação para as relações étnico-

raciais e superação do racismo (GOMES, 2012; REGIS, 2011; MOLINA, 2013; 

GONÇALVES; SILVA, 2004). Mas é preciso, antes de qualquer coisa, uma mudança 

no paradigma da ciência moderna e a confecção de outras possibilidades de 

conhecimento para além do conhecimento único e universal de matriz eurocêntrica 

(FERNANDES; SISS, 2010; SILVA, 2007; SARAIVA, 2010; OLIVEIRA; CANDAU, 

2010). 

A percepção que se tem da diversidade na sociedade brasileira precisa 

avançar na compreensão das relações de poder que marcam a desigualdade e emanam 

em diferentes formas de pensamento e produção de conhecimento. Faz-se necessário 

também a ampliação dos acervos das bibliotecas, melhorias nas estruturas físicas das 

instituições; modernização dos equipamentos e aquisição de materiais didáticos e, 

fundamentalmente, garantia de uma remuneração digna e formação continuada aos 

profissionais da educação, assim como indicam Gomes (2012), Silva (2013), Moehlecke 

(2009), Oliveira e Candau (2010) e Arroyo (1999). 

 

2.2.1 Por que os negros ficaram de fora da escola  

 

Com o advento da República, no final do século XIX, surge a 

necessidade de democracia, mudança na lógica de comando da sociedade, sustentação 



do capitalismo como ordem econômica, superação da oligarquia, constituição da 

modernidade e do processo industrial no Brasil.  

As relações não se dão mais em condições de servidão, escravismo e sim 

pelo trabalho livre e assalariado. Para tal, o povo, para ser capaz de atuar na sociedade 

como cidadão que decide e se autogoverna, bem como para trabalhar, precisa de 

instrução. E esta somente é concebível a todos se for pública, obrigatória e universal. 

Porém, nesse contexto, não havia lugar ao negro recém-liberto, uma vez que circulava 

no país as ideias de além-mar sobre a composição ideal do homem capaz de realizar o 

projeto de desenvolvimento almejado.  

Tais ideias propunham o branqueamento da população brasileira, 

partindo da crença forjada na incapacidade do negro ao trabalho fabril, indicando que o 

mesmo não possuía os conhecimentos necessários para laborar nas fábricas, assim como 

não era apto a aprendê-lo devido a sua constituição biológica inferior ao tipo “branco”. 

Florestan Fernandes (1978a) apresenta que o contingente que teve o pior 

ponto de partida para a integração ao regime social, desde a desagregação do 

escravismo até o desenvolvimento do capitalismo, foi a população negra. Isso posto 

porque “o „negro‟ só adquire importância econômica real tardiamente e sofre, em 

condições sumamente adversas, os efeitos concorrenciais da substituição populacional” 

(FERNANDES, 1978a, p.10).  

De acordo com o referido autor, ao fim da escravidão, não houve 

preocupação com a assistência e garantia aos recém-libertos de inserção no mercado de 

trabalho livre.  

 

[...] a sociedade brasileira largou o negro ao seu próprio destino, deitando 

sobre seus ombros a responsabilidade de reeducar-se e transformar-se para 

corresponder aos novos padrões e ideais de homem, criados pelo advento do 

trabalho livre, do regime republicano e do capitalismo (FERNANDES, 

1978a, p. 20). 

 

No entanto, a sociedade que se transformava necessitava superar os 

dilemas herdados do regime escravocrata. Tais dilemas se assentam pela necessidade de 

absorção dos negros à vida social competitiva e da admissão da igualdade entre brancos 

e negros que seja pela superação do preconceito de cor
47

. “O estado de miséria, de 

desorganização e de abandono, em que vivia a maior parte dessa população, precisava 

                                                           
47 Tal termo está sendo compreendido na perspectiva apontada por Fernandes (1974b, p. 343) “como uma categoria 

histórico-sociológica, construída pelos „negros‟ e compartilhada pelos „brancos‟. O que caracteriza essa categoria é 

seu caráter compreensivo. Ela funde as duas noções técnicas, de preconceito racial e discriminação racial”. 

 



ser combatido e superado” (FERNANDES, 1978b, p. 7), de outra forma o regime 

capitalista poderia não se viabilizar material e simbolicamente, impossibilitando a 

efetivação da sociedade de classes.  

Dessa maneira, dependia de sua capacidade de participação do 

crescimento econômico e do desenvolvimento sociocultural a sua inserção na estrutura 

que se firmava. Mas os negros estavam desprovidos das condições de participação 

social, restando para eles a integração desigual, pois não possuíam os recursos 

necessários para a entrada e permanência no jogo capitalista.  

 

Em consequência, viveram dentro da cidade, mas não progrediram com ela e 

através dela. Constituíam uma congérie social, dispersa pelos bairros, e só 

compartilhavam em comum uma existência árdua, obscura e muitas vezes 

deletéria. Nessa situação, agravou-se em lugar de corrigir-se o estado de 

anomia social transplantado do cativeiro (grifos do autor) (FERNANDES, 

1978b, p. 99). 

 

No contexto de modernização nacional, pós-proclamação da República, o 

principal recurso era a formação escolar e desta os negros estavam excluídos, primeiro, 

por não acreditarem na utilidade das escolas e segundo por estarem imersos em uma 

desorganização sociofamiliar que os distanciavam do “padrão” cultural da elite. Ir à 

escola exigia uma vida organizada e disponibilidade de recursos dos quais a população 

negra se distanciava. “Havia uma conspiração natural das circunstâncias para manter as 

crianças negras e mulatas fora das escolas, na pior ignorância, porque essa fonte de 

instrução não era suprida por outra influência educacional alternativa” (grifo nosso) 

(FERNANDES, 1978b, p. 220). 

Fernandes (1978a) pontua que as ocupações do homem e mulher „negros‟ 

estavam ligadas à exigência manual, prática e, portanto, não favoreciam uma 

consciência da necessidade da instrução perante a vida social emergente. O máximo que 

poderiam aprender eram técnicas rudimentares de leitura e escrita a fim de 

permanecerem servindo aos “senhores”. A “escravidão” urbana, agora continuada pela 

mão de obra livre, foi um desdobramento da escravidão rural. 

É importante fazer um recuo histórico a fim de se compreender porque a 

esta parcela da população, agora livre, foi destinado o isolamento do sistema 

democrático. “Devido à lucratividade gerada com escravos especializados, „escravos de 

ganho‟ e „escravos de aluguel‟ surgiram escolas de treinamento. Aprendizagem de 

jardineiro, contar e cozer eram algumas das atividades desenvolvidas neste espaço” 

(GARCIA, 2007, p. 27). Tal condicionante foi demarcando o lugar de circulação que a 



população negra poderia transitar e, por conseguinte, sobreviver. Nesse contexto, pós-

abolição, constituiu-se uma imagem dos negros que foram escravizados, agora libertos, 

de violentos e irracionais, portanto animalizados ou pior ainda de vitimados e 

submissos, dóceis e incapazes. 

Tem-se, assim, ao final do século XIX e até meados do XX, a ocupação 

do cenário nacional pela mão de obra estrangeira, não por acaso, mas pela disseminação 

de uma ideia fundada na incapacidade das pessoas negras em se adaptar à nova ordem 

de trabalho. Desse modo, pessoas de vários países europeus vieram trabalhar no Brasil. 

“O Brasil realizou uma intensa campanha na Europa, em busca de brancos para morar 

no Brasil, a fim de amenizar os efeitos catastróficos que o sangue negro poderia causar a 

constituição na nação brasileira e suprir as necessidades de trabalhadores assalariados” 

(FELIPE; TERUYA, 2007, p.117). 

Aqui há indicativos que apontam para a exclusão da população negra do 

sistema escolar, mesmo que este fora pensado como público, gratuito e para todos. Se a 

escola foi pensada para atender à classe trabalhadora (estrangeira), mão de obra em 

potencial, e a população negra não pertence a esta classe porque nela não se enquadra 

devido a seus atributos “genéticos”, consequentemente está fora da escola. 

O mito da democracia racial, forjado pela ideia de relações igualitárias 

entre brancos e negros, foi fundamentado ético-juridicamente pelo regime republicano 

diante da legalidade da abolição da escravatura oficialmente conferida. Tal ideia 

perdurou e repercutiu no processo de exclusão do negro da escola, reforçando o 

entendimento de que a questão estava localizada em sua incompetência intelectual e não 

por falta de oportunidades e condições iguais. 

 

Como as oportunidades de competição subsistiam potencialmente abertas aos 

„negros‟, parecia que a continuidade do paralelismo entre a estrutura social e 

a estrutura racial da sociedade brasileira constituía uma expressão clara das 

possibilidades relativas a diversos estoques raciais de nossa população. 

Ninguém atentou para o fato de que o teste verdadeiro de uma filosofia racial 

democrática repousaria no modo de lidar com os problemas suscitados pela 

destituição do escravo, pela desagregação das formas de trabalho livre 

vinculadas ao regime servil e, principalmente, pela assistência sistemática a 

ser dispensada à „população de cor‟ em geral (FERNANDES, 1978a, p. 255). 
 

Assim, se pode localizar nessa reflexão a contribuição que tal mito 

conferiu para a relação desigual que a população negra se viu a enfrentar diante desse 

falseamento da realidade. De todo modo, isso repercutiu na isenção do branco de 

qualquer fator que houvesse necessidade de obrigação e reparação, em proporção 



coletiva e social, da situação de expropriação e exploração impostas ao negro sob o 

regime escravista. 

 

Imposto de cima para baixo, como algo essencial à respeitabilidade do 

brasileiro, ao funcionamento normal das instituições e ao equilíbrio da ordem 

nacional, aquele mito acabou caracterizando a „ideologia racial brasileira‟, 

perdendo-se por completo as identificações que o confiavam à ideologia e às 

técnicas de dominação de uma classe social (grifos do autor) (FERNANDES, 

1978a, p. 255). 

 

É merecido destaque situar que o desenvolvimento de movimentos 

reivindicatórios localizou o debate sobre a exclusão do negro da escola como demanda 

de primeira ordem para a sua integração na sociedade. Delimitou-se o processo de 

conscientização da realidade e necessidade de reparação ao isolamento professado pelas 

condições expressas após a abolição da escravatura. 

 

A partir do momento em que o „negro‟ passa a compreender e explicar sua 

situação através de consequências objetivas do „preconceito de cor‟, ele 

deixa, automaticamente, de aceitar o destino de ser „inferior‟ e „dependente‟. 

Projeta-se como „pessoa‟ e como „igual‟ na cena histórica, entendendo que as 

disparidades econômicas, sociais e políticas não eram produto de uma 

fatalidade psicobiológica e racial, mas de circunstâncias exteriores, 

moldáveis pela ação coletiva dos homens (FERNANDES, 1978a, p. 255). 

 

Segue-se, assim, a luta pela superação do preconceito de cor, o qual 

impedia a integração social do negro e, por conseguinte, a sua dificuldade em se 

escolarizar e participar ativamente do processo de produção de sua existência. De 

acordo com Florestan Fernandes, alguns movimentos reivindicatórios indicaram 

mudanças na ação do negro perante a sociedade do “branco”, principalmente após 1930. 

Dentre eles, pode-se destacar o Movimento Negro Unificado como determinante para a 

composição de uma agenda de reivindicações, mobilizações e luta pelo acesso do negro 

à instituição escolar em primeiro momento e pela inclusão da história e cultura africana 

e afro-brasileira como continuidade da pauta reivindicatória desse acesso. 

As possibilidades de reação societária coletiva da população negra em 

relação ao comportamento do branco se constituiriam pela integração plena na 

sociedade de classes e pela integração equitativa em relação aos demais tipos raciais. 

Isso decidirá o suporte material e moral para a alteração das representações de 

personalidade, de status e dos mecanismos de reação frente ao preconceito e à 

discriminação que se apresentam como requisito sociodinâmico da organização coletiva 

para adequação às exigências das situações de classe no contexto histórico-social da 

sociedade capitalista. 



De encontro a esse entendimento, Fernandes e Siss (2010) apresentam, 

em seu artigo, que é difícil à escola, em uma sociedade como a brasileira, se 

fundamentar nos princípios da sociedade moderna quando se pretende, numa 

perspectiva crítica, tratar da composição multicentrada do povo brasileiro. Trazem a 

reflexão sobre o processo de construção de identidade, que pressupõe o sujeito único, 

autônomo e desinteressado na concepção moderna. Indicam que os contextos sócio-

históricos entre Europa e Brasil se divergiam e muito, a começar pela relação trabalho-

assalariado versus trabalho-escravo.  

E assim se propõem pelas lentes da cultura, com base no conceito de 

diáspora, a “analisar as disparidades entre sociedade escravista brasileira e as ideias do 

liberalismo europeu” (FERNANDES; SISS, 2010, p. 72). Para tal, argumentam que   “o 

principal ponto a ser destacado é a impossibilidade que a modernidade pode impor 

quando se pretende dentro dos muros da escola contemplar a multiculturalidade 

existente na sociedade brasileira” (Ibidem, p. 73). 

Os referidos autores iniciam mostrando o abismo entre a concepção 

europeia moderna de sociedade e realidade vivida na sociedade brasileira ao final do 

século XIX e início do XX, abismo este acentuado pela tentativa de conciliar mundo 

moderno e sistema escravista e desconsiderar o sujeito no processo de formação cultural 

brasileira.  

 

As incongruências aparentes da modernidade brasileira estão na expansão 

restrita do mercado, na democratização para as minorias, na renovação das 

ideias com baixa eficácia nos processos sociais [...] [e no] processo de 

escravidão caracterizado como um dos principais fenômenos de formação da 

população brasileira, em diversos aspectos, seja ele político ou cultural 

(FERNANDES; SISS, 2010, p. 74). 

 

Os mesmos pontuam também que essa realidade estava na contramão das 

ideias liberais modernas e que, pela instituição do favor, foi possível estabelecer o 

Estado burguês no Brasil, consagrando assim a modernidade no país em meio a 

contradições, principalmente do sistema escravocrata. “A escravidão é parte integrante 

da civilização ocidental, e é na sua memória e na experiência do racismo e do seu terror 

que se funda politicamente a identidade cultural dos negros no Ocidente” 

(FERNANDES; SISS, 2010, p. 76). A diáspora africana constituída no Brasil, via 

processo escravocrata, começa a se compor nas primeiras relações estabelecidas nos 

navios negreiros, fator este determinante na análise da constituição da cultura híbrida e 

dinâmica no país. “O movimento proporcionado pelo navio contraria a noção de 



identidades fixas, estáticas e estáveis adotadas pela modernidade que se opõem a 

qualquer descolamento da formação do sujeito para identidades flexíveis, 

consequentemente inacabadas” (Ibidem, p. 77). 

A diferença entre os ideais liberais e os modos de vida desenvolvidos 

pelos africanos no Brasil marcam-se, principalmente, pelo caráter provisório das formas 

de ser e viver que aqui se realizaram, pois os africanos foram compondo a diáspora 

como uma fusão entre várias tradições culturais de seus lugares de pertencimento. 

“Esses costumes aproximados pela dinâmica brutal da escravidão foram recriados nas 

terras brasileiras e se desenvolveram em uma cultura de aspecto híbrido e dinâmico, 

algo um pouco distante daquilo que pretendia os ideais modernos” (FERNANDES; 

SISS, 2010, p. 78). Essa composição, como se pode analisar, se dá diferentemente do 

ser único e estável concebido pela modernidade.  Assim, os referidos autores definem a 

escravidão como um dos contradiscursos da modernidade e indicam que uma “dupla 

consciência
48

 emerge das experiências de deslocamento das populações negras, que 

redefinem desta forma o sentimento de pertencimento a uma determinada cultura e/ou 

localidade” (FERNANDES; SISS, 2010, p. 80) compondo uma identidade que possui 

diferentes influências, podendo ocasionar um sentimento de perda subjetiva, de sujeito 

sem nação. Mas, para a composição do Estado moderno, é fundante a formação de uma 

identidade nacional, constituída pela homogeneidade.  

Esse processo de constituição de diáspora põe de certa forma o 

nacionalismo moderno em xeque, assim como suas instituições mantenedoras, como a 

escola. “As instituições de ensino, estabelecimentos comuns a todas as formações 

nacionais, são responsáveis por manter vivos os símbolos e as representações, principais 

pilares da identidade nacional” (FERNANDES; SISS, 2010, p. 82). Para tal, é 

necessário construir o senso comum do pertencimento a essa identidade que se dá por 

meio de alguns recursos que os autores buscaram em Stuart Hall para explicar. 

Primeiro, é necessária uma narrativa da nação formada por um passado heroico e 

glorioso, seguido de ênfase nas origens, marcada pela continuidade e intemporalidade, 
                                                           
48 Para Fernandes e Siss (2010), o que ocorre no Brasil é um processo de dupla consciência como um dos reflexos das 

contradições da modernidade. Apoiam-se em Du Bois para explicarem o conceito de dupla consciência como sendo a 

resultante do processo da composição do indivíduo por meio das relações estabelecidas durante o transporte de 

negros e negras. Esses africanos que compuseram a diáspora com uma cultura híbrida marcam a ambiguidade 

cultural, a contracultura da modernidade. Ao mesmo tempo em que se constituem por dentro do modelo ocidental, 

marcados por uma política e formação ocidental, estabelecem por fora um conjunto de culturas diferentes do modelo 

liberal de sujeito, único e centrado, compondo um sujeito dinâmico, com múltiplas identidades, culturas e pátrias, não 

pertencendo a uma única nacionalidade. A teoria da dupla consciência elaborada por Du Bois caracteriza-se pela 

dualidade que vive o sujeito negro, a experiência de conviver com o eu e o outro dentro de si, pois o mesmo encontra-

se dividido entre as afirmações de particularidade racial e o apelo aos conceitos universais modernos que 

transcendem a raça (FERNANDES; SISS, 2010, p. 80). 



com características imutáveis. Depois se junta à ideia de uma tradição inventada, o mito 

fundacional em conjunto com a ideia do povo original, tem-se, assim, uma cultura 

nacional que necessita do sistema educacional para vingar e se perpetuar. 

Apresentam então, Fernandes e Siss (2010), os impactos da sociedade 

moderna na educação brasileira, a partir do exemplo do processo de inculcação feito 

pela escola no início do século XX através da disciplina de moral e cívica e /ou do uso 

dos livros de leitura. A escola possuía um importante papel no processo de 

modernização brasileiro, cabendo-lhe educar para a vida em sociedade e contribuir para 

a construção do modelo nacional de cultura.  

 

A escola foi uma via escolhida pelas elites para a construção dessa tal 

identidade nacional. Os programas escolares de história pátria, moral e 

cívica, reproduziriam a história “inventada” que conferia aos negros, índios e 

mestiços o mesmo papel subalterno e inferiorizado que lhes era dado pela 

maioria de nossas elites intelectuais (FERNANDES; SISS, 2010, p. 84). 

 

Pela escola, ao longo do século XX, constituiu-se a ideia de nação 

brasileira pela difusão dos símbolos pátrios, pela execução dos rituais cívicos, assim 

como pela propagação dos mitos de origem e dos heróis nacionais brancos 

(FERNANDES; SISS, 2010). No entanto, a cultura híbrida que se constrói no Brasil 

pela diáspora africana e populações indígenas levam os autores a concluírem que: 

 

As contradições da modernidade inseridas no contexto brasileiro podem ser 

vistas na economia devido a instituição do trabalho escravo, na política 

quando o clientelismo vigora onde deveriam estar as formas e teorias do 

Estado burguês moderno e como não poderia deixar de ser essas incoerências 

também são nítidas na cultura e na educação, com a adoção de medidas para 

a formação de uma identidade nacional que pouco combina com a realidade 

verdadeira do país (Ibid., p. 87). 

 

Apesar disso, pela dupla consciência, o Brasil ainda se conserva a serviço 

da cultura e do saber estrangeiro, mantendo-se dentro e fora da modernidade, 

disseminando o gosto pelas ideias liberais que não se podem praticar, mas apenas 

vislumbrar. 

Porém, esse processo excludente assenta suas origens no início do 

processo de escolarização brasileira, não sendo uma consequência exclusiva da 

modernidade ou da instauração da escola pública como vão debater Souza, Reis e 

Menezes (2013) na busca por “compreender a estrutura das políticas de educação das 

relações étnico-raciais ao longo da história da educação brasileira e de identificar como 

vem se configurando sua legislação”. Os autores acima afirmam que no Brasil se 

inaugura o processo de escolarização pela Companhia de Jesus, em 1549, numa 



perspectiva educacional que diferencia e exclui negros, indígenas e mulheres. “Essa 

educação de caráter separatista predominou durante todo o período do Brasil Colônia, 

do Império e boa parte da República” (SOUZA; REIS; MENEZES, 2013, p. 9). 

Somente a partir de 1930, inicia-se a busca pela integração do negro no processo de 

modernização brasileiro via luta por educação.  

O entendimento de que o processo de escolarização pudesse garantir a 

mobilidade social conduzia a luta pelo direito à educação formal. É importante frisar 

que o Movimento Social Negro foi, e continua sendo, um dos protagonistas nessa luta 

por acesso à educação. “No entanto, as políticas educacionais no Brasil são insuficientes 

no tocante à oferta e garantia de uma educação que divulgue a história da população 

afro-brasileira, que valorize sua cultura e que afirme a identidade negra” (SOUZA; 

REIS; MENEZES, 2013, p. 10).  

Nesse artigo, os referidos autores partem de documentos como Síntese 

dos Indicadores Sociais – SIS e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PENAD e relatórios de institutos de pesquisa nacional, como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. 

Estes indicam que a população negra não possuía e ainda não possui atendimento 

educacional satisfatório e indicam uma diferença gritante de analfabetismo entre negros 

e brancos. A busca por inserção no sistema educacional passa a ser condição de 

ascensão social para a população afro-brasileira.  Depois de séculos de exclusão, o 

direito à educação torna-se bandeira de luta e possibilidade de reconhecimento.  

A reflexão sobre os caminhos da legislação e a educação das relações 

étnico-raciais indicam que pouco ou nada ainda se efetivou em termos de mudança de 

condição de exclusão e marginalização para as pessoas afro-brasileiras, apesar de algum 

respaldo legal. Os autores apontam que um dos limites das políticas públicas de 

educação é a falta de investimento “na universalização dos conteúdos étnicorraciais, 

seja através da formação dos educadores ou de uma reestruturação do currículo escolar” 

(sic) (SOUZA; REIS; MENEZES, 2013, p.17).   

De acordo com os referidos autores, ao longo de séculos, a pessoa negra 

fica excluída da educação formal no Brasil. No regime escravocrata, como africanos, 

não podiam frequentar a escola, posto que esta fosse exclusiva aos cidadãos brasileiros. 

No Império, a situação não se altera muito com a Constituição de 1824, que garantia 

igualdade para todos, mas, desse “todos”, os negros, ainda escravos, não eram 

considerados. Com o surgimento oficial da escola pública, em 1856, crianças doentes e 



escravas não podiam frequentá-la. A Lei do Ventre Livre (1871) e a Constituição de 

1891 proporcionam o acesso ao ensino profissionalizante privado (para os libertos) e o 

direito ao voto (para os alfabetizados), o que não significou muito para as pessoas 

negras, quase na totalidade excluídas da escola e, portanto, analfabetas. Em 1934, 

repudia-se o racismo, mas se estuda eugenia como garantias constitucionais. Na 

Constituição de 1946, acentua-se o direito à igualdade e rebatem-se propagandas contra 

preconceitos de raça e classe. Em 1948, promulga-se a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, pela Organização das Nações Unidas (ONU), na qual a educação 

torna-se um direito social para a humanidade (SOUZA; REIS; MENEZES, 2013).  

Enquanto direito de todos, a educação deve ser estabelecida pelo Estado 

através de leis e políticas para que todos sejam atendidos. Em se tratando de leis, tem-se 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB. Esta tem sua primeira versão em 1961, 

Lei n. 4024, que já traz demarcada a questão racial. E a questão do preconceito de raça 

se mantém na Lei n. 5692/1971, que trata do ensino de 1º e 2º graus, a próxima LDB. 

“No discurso dos educadores que discutiram a elaboração da primeira LDBEN, a 

questão da raça se fazia presente e foi considerada no texto da lei (SOUZA; REIS; 

MENEZES, 2013, p. 18). 

 

A educação nacional, de acordo com o Artigo 1º da LDBEN, Lei nº 

4.024/1961, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tinha por diretriz, entre outras, “a condenação a 

qualquer tratamento desigual por motivo de convicção filosófica, política ou 

religiosa, bem como a quaisquer preconceitos de classe ou de raça” (SOUZA; 

REIS; MENEZES, 2013, p. 18). 

 

O que se percebe nessa trajetória é um movimento que a princípio tende a 

se ampliar para a inclusão de todos no sistema escolar, independente de raça, credo, 

gênero ou classe, mas que, veladamente, vai impedindo o acesso da população negra à 

educação formal, demarcando, no Brasil, o espaço das relações étnico-raciais fora da 

escola. A partir da Constituição de 1988, que expressa a garantia do acesso e 

permanência de todos na escola, tem-se um indicativo de mudança de paradigma nesse 

sentido pela promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB  

Lei n. 9394/1996, que expressa a participação popular em sua formulação com destaque 

ao Movimento Social Negro, garantindo, em seu Artigo 26, que o ensino de História do 

Brasil deverá levar em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a 

formação do povo brasileiro, especialmente as de matriz indígena, africana e europeia. 



Pode-se indicar que a propagação da discriminação étnico-racial pela 

instituição escolar acentua a desigualdade social no Brasil. Com base nesse argumento, 

Souza, Reis e Menezes (2013, p. 20-21) colocam que: 

 

Nesse sentido, o processo de inferiorização sofrido pelas pessoas negras, a 

produção e a reprodução da discriminação racial na escola e o 

desconhecimento de sua história levaram os Movimentos Sociais Negros e 

vários intelectuais negros militantes a reivindicarem ao sistema educacional 

brasileiro a preocupação com a história da África e dos africanos, o destaque 

para as lutas dos negros no Brasil, a valorização de sua cultura e sua 

contribuição para a formação da sociedade brasileira. 

 

É indicada ainda, nessa reflexão, que esta é uma demanda que data do 

primeiro Congresso do Negro, realizado pelo Teatro Experimental do Negro (TEN) no 

Rio de Janeiro, em 1952 (SOUZA; REIS; MENEZES, 2013), mostrando que o 

Movimento Social Negro vinha se articulando por décadas para reivindicar a presença 

da história e cultura africana e afro-brasileira na escola. E o foi o Fórum de Entidades 

Negras de Pernambuco – FENEPE o nascedouro do projeto de lei que culminou na Lei 

10.639/2003, levado à Câmara de Deputados em 1995. 

É importante destacar que tal Lei precisaria indicar caminhos para a sua 

efetivação e ir além da promessa de respeito e tolerância ao diferente. Assim os autores 

reconhecem o vasto ordenado constitucional brasileiro na atualidade, mas ponderam a 

necessidade de “verificar como a população negra tem acesso à educação enquanto 

direito” (SOUZA; REIS; MENEZES, 2013, p. 26). Dizem também que a escolarização 

brasileira é marcada pelo silenciamento e omissão das questões étnico-raciais e que 

“[...] a política de educação das relações étnico-raciais não é neutra, cumpre papel de 

destaque e relevância para o ensino de novas configurações na sociedade brasileira” 

(Ibidem, p. 27). 

Valverde e Stocco (2009) indicam que as diferentes situações e processos 

sociais vivenciados no interior da escola, traduzidos por ações de exclusão, preconceito 

e discriminação, acentuam as dificuldades de correção entre os percentuais de 

escolaridade entre negros e brancos no sistema escolar.  

Apesar de uma queda na desigualdade de acesso entre brancos e negros, a 

partir das políticas de universalização do acesso à educação básica implementadas nos 

anos de 1990, há uma estabilização na diferença de escolaridade entre crianças brancas 

e negras de 07 a 14 anos após 2002, permanecendo um resíduo de 0,3 de ano de estudo. 

Para isso, acrescentam haver um êxito parcial nas políticas de acesso universal e 

progressão continuada quando se trata dos dados com o recorte entre raças. 



 

A existência desse resíduo de desigualdade entre brancos e negros em um 

segmento da educação que atingiu há anos números muito próximos da total 

universalização do acesso aponta para a necessidade da identificação, da 

compreensão e do reconhecimento dos processos sociais racializados que 

produzem essas desigualdades educacionais. Dessa maneira, nos últimos 

anos, há um deslocamento da problemática das desigualdades raciais do 

acesso à educação para o diagnóstico do interior do sistema educacional, pois 

as diferentes experiências vivenciadas por crianças e jovens brancos e negros 

na escola têm efeito direto em sua permanência, progressão e desempenho 

(VALVERDE; STOCCO, 2009, p. 913-914). 

 

Valverde e Stocco (2009) pontuam também que a cultura da negação do 

racismo na escola colabora para a ocultação do peso que o pertencimento étnico-racial 

tem sobre o fracasso escolar, de forma que a desestruturação familiar e a condição 

socioeconômica são explicações dadas a esse fracasso sem a relação direta com a 

questão da raça. Entendem que respostas públicas precisam ser dadas para a superação 

desses mecanismos de reprodução das desigualdades raciais no sistema escolar e 

apontam como avanços, nesse sentido, as Leis n. 10.639/2003 e 11.645/2008, bem 

como a reserva de vagas no ensino superior. Destacam que: 

 

O currículo escolar durante muito tempo relegou à população negra apenas a 

condição de subalterna no processo escravista, sendo o lugar de escravo 

passivo o único que lhe cabia na história. Mas com a implantação da Lei n° 

11. 645/2008 abre-se a possibilidade de mudanças nas abordagens sobre as 

contribuições dos povos africanos – e indígenas – para a constituição da 

sociedade brasileira (VALVERDE; STOCCO, 2009, p. 918). 

 

Sequenciando a mudança na LDB, após a promulgação da Lei n. 

10.639/2003, tem-se o Parecer CP/CNE Nº 03/2004 – Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana. Nesse parecer, têm-se os indicativos para a efetivação dos 

preceitos expressos na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), legislações específicas de municípios e o 

Plano Nacional de Educação (Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001), de forma que: 

 

Todos estes dispositivos legais, bem como reivindicações e propostas do 

Movimento Negro ao longo do século XX, apontam para a necessidade de 

diretrizes que orientem a formulação de projetos empenhados na valorização 

da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim como 

comprometidos com a de educação de relações étnico-raciais positivas, a que 

tais conteúdos devem conduzir (BRASIL, 2004a). 

 

A partir desse relatório, entendido como política curricular, tem-se o 

direcionamento para a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-



Brasileira e Africana, a qual é instituída pela Resolução CP/CNE n. 01/2004. Esta 

resolução é um documento importante no que tange à orientação às escolas a partir da 

discussão sobre a Lei 10.639/2003 para organizar sua proposta curricular. O mesmo traz 

indicativos de trabalho e práticas pedagógicas, assim como outros referenciais de 

estudo. Aqui se adentra uma nova expectativa. O que vem depois? Um quadro que se 

começa a pintar no cotidiano das escolas a partir do processo de implementação da Lei e 

que traz alguns indicativos importantes para o trato da educação das relações étnico-

raciais. 

 

2.2.2 Implementação e desdobramentos da Lei n. 10.639/2003 no currículo da 

educação básica: impactos nas práticas escolares 

 

Saraiva (2010), ao refletir sobre a Lei n. 10.639 de 2003 e o Parecer do 

Conselho Nacional de Educação – CNE/CP n. 03/2004, como indicativos de reeducação 

das relações étnico-raciais e construção de uma história compartilhada na perspectiva do 

viver juntos, desenvolve a ideia de que esta lei e sua regulamentação nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana devem desencadear: o reconhecimento do 

passado; a promoção de ações contra o racismo; o direito a uma identidade “étnico-

racial” positiva; a valorização da contribuição da população negra para a sociedade 

nacional; a descolonização dos saberes e a inclusão de epistemologias de raízes 

africanas e indígenas no currículo escolar e a construção de uma cultura comum que 

rompa com o paradigma assimilador a partir da transculturação (SARAIVA, 2010). Para 

ela: 

 

A partir dessa lei, a escola brasileira foi progressivamente levada a repensar 

seu modelo de educação para as relações étnico-raciais, iniciando uma 

reflexão fecunda em favor de uma escola de qualidade para todos, junto à 

qual as histórias, as culturas e as identidades dos alunos seriam reconhecidas 

e valorizadas [...] A concepção que emana do Parecer 3/2004 vai bem além 

de uma concepção liberal ou humanista que conclamasse simplesmente ao 

respeito e à tolerância da diversidade, às relações pacíficas entre as diferentes 

culturas constitutivas da sociedade nacional. Ela assume o fato de que as 

diferentes culturas são o produto de relações de poder desiguais e 

assimétricas e que, nesse sentido, elas não devem somente ser respeitadas ou 

toleradas, mas também questionadas (SARAIVA, 2010, p.101-102). 

 

A autora entende que a Lei n. 10.639/2003 parece esbarrar em questões 

de implementação Brasil afora pela limitação de sua execução centrada apenas na 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI e 



pela morosidade da definição do Plano Nacional de Educação, o qual deveria conter 

recomendações para as políticas que serão implementadas na área da educação das 

relações étnico-raciais. Conclui assim que, mesmo com essas dificuldades, há uma 

mudança no quadro social brasileiro referendada por um pacto de reconfiguração social 

da diversidade e da diferença rumo à “ruptura com relação ao paradigma assimilador 

que dominava nos conteúdos de ensino” (SARAIVA, 2010, p. 107), perspectivando o 

encontro de culturas para além da sua justaposição e compreendendo como um processo 

de “elaboração progressiva de uma cultura comum [...] entendido como processo de 

produção diferencial das culturas, em interconexões constantes” (Ibidem, p. 108). 

Foi realizada, em 2009, de fevereiro a dezembro, a pesquisa nacional 

“Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais na Escola na 

Perspectiva de Lei 10.639/2003” resultante da parceria MEC– SECADI – UNESCO, 

coordenada pelo Programa de Ações Afirmativas na UFMG, sob coordenação geral da 

Profª Drª. Nilma Lino Gomes. O objetivo da pesquisa foi “identificar, mapear e analisar 

as iniciativas desenvolvidas pelas redes públicas de ensino e as práticas pedagógicas 

realizadas por escolas pertencentes a essas redes na perspectiva da Lei 10.639/2003” 

(GOMES, 2012, p. 7). Tal pesquisa trouxe a tona algumas constatações importantes do 

ponto de vista da implementação da Lei 10.639/2003 nas cinco regiões brasileiras. 

Primeiramente, cabe indicar que a mesma envolveu opiniões de 39 

secretários de Educação municipais e/ou estaduais, 19 núcleos de estudos afro-

brasileiros – NEAB‟s; amostra do banco de dados do prêmio Educar para a Igualdade 

Racial
49

; e gestores, docentes e estudantes Brasil afora de 36 escolas selecionadas pelas 

regiões brasileiras. Da primeira fase da pesquisa, caracterizada como levantamento das 

escolas a partir dos dados indicados pelos secretários de educação, núcleos de pesquisa 

e do prêmio CEERT constataram-se que o campo das políticas públicas em educação 

para a diversidade é conflituoso e precisa ser compreendido através da relação entre 

implementação da Lei e gestão instituída em cada sistema de ensino e que, por isso, 

precisa se pensar em ações articuladas entre diversos setores da administração pública. 

 

Alguns elementos evidenciados na pesquisa sinalizam que a construção de 

políticas para a diversidade é o primeiro impasse. A ele soma-se a tendência 

da política educacional brasileira de realizar reformas por meio de leis, com 

prevalência da incorporação parcial dos textos legais, o que resulta em forma 

gradual de implementação justificada por razões de ordem prática, financeira 

e político-ideológica (GOMES, 2012, p. 340). 

                                                           
49 Este prêmio é uma iniciativa do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades – CEERT. 



 

Constatou-se ainda que há uma dependência de atores específicos, 

principalmente daqueles engajados em movimentos sociais, para a realização das ações 

tanto nas instituições de ensino quanto no quadro das secretarias. Tal indicativo pode 

apontar para a dificuldade de enraizamento e sustentabilidade das ações, projetos e 

propostas de implementação da Lei indicando como consequência desse deslocamento 

dos professores das escolas para as secretarias de educação a descontinuidade e 

interrupção de um processo orgânico de desenvolvimento dos trabalhos para a educação 

das relações étnico-raciais.  

Da segunda fase, denominada “aproximação das escolas e das práticas 

pedagógicas”, verificou-se a diversidade de experiências e tentativas de 

desenvolvimento de um trabalho voltado à implementação da Lei, com 

comprometimento e envolvimento dos sujeitos, dentre estes, professores, gestores e 

comunidade. Porém, surgiu também a fragilidade de algumas propostas e o tratamento 

marginalizado da temática pelas instituições, tanto escolas como secretarias de 

educação. 

O campo pesquisado mostrou também a carência na formação dos 

professores acerca dos conhecimentos sobre o continente africano que reverbera no 

processo formativo dos estudantes, sendo constatados uma predominância na formação 

ética e limites na formação conceitual. E mesmo com o crescente número de 

profissionais de diferentes pertencimentos étnico-raciais envolvidos, há ainda uma 

demanda individual de mobilização desses saberes.  

 

Sem desconsiderar a importância da experiência na constituição dos sujeitos, 

urge ao campo educacional entender que o ensino de história e cultura 

africana e afro-brasileira e a educação das relações étnico-raciais não podem 

se limitar à experiência pessoal do (a) profissional de educação (GOMES, 

2012, p. 346). 

 

Outro ponto que se alia ao anterior é o limite do trabalho, quando 

desenvolvido apenas por áreas específicas, como foi constatado, principalmente, pelas 

áreas que estão referendadas pela legislação, com destaque para a História.  

 

Essa ênfase em uma restrição teórica na abordagem do tema, 

lamentavelmente, é reforçada no próprio texto da Lei n. 10.639/03, e tem sido 

intencionalmente usada como argumento pelos docentes das outras áreas 

quando querem se esquivar da sua responsabilidade pedagógica diante da 

obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira 

(GOMES, 2012, p. 351). 

 



Acrescida ao limitante da formação inicial de professores, encontra-se a 

dificuldade de instituições de ensino superior e pesquisa dialogarem com a educação 

básica, acentuando um pouco mais os problemas de formação continuada em serviço. 

 

Sendo assim, reitera-se que o viés encontrado na formação conceitual dos 

(as) estudantes nesta pesquisa aponta para um viés ainda maior no campo da 

produção do conhecimento sobre África e a questão racial no Brasil e o seu 

diálogo com a formação de professores (as) da educação básica. Essa 

ausência só se tornou pública e começa a ser discutida fora dos âmbitos 

acadêmicos em virtude da sanção da Lei n. 10.639/03 (GOMES, 2012, p. 

353).  

 

Quanto à análise do enraizamento das práticas, Gomes (2012) afirma que 

a promulgação da Lei 10.639/2003 deu legitimidade aos trabalhos que já vinham sendo 

realizados antes da referida Lei, possibilitando o reconhecimento dessas ações e 

contribuindo também para que outros profissionais se interessassem pela temática e 

passassem a trabalhá-la. Outro fator que corrobora o enraizamento é a inclusão dos 

trabalhos, tanto no Projeto Político Pedagógico – PPP das instituições quanto no 

currículo. Essa inclusão no PPP contribui para o fortalecimento, continuidade e 

sustentabilidade das práticas. Possibilita, ainda, a construção de novas experiências, 

institucionaliza o combate ao racismo e o torna responsabilidade coletiva.  

Ademais, a pesquisa pontua que, apesar de muitos trabalhos ocorrerem 

por ocasião do dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, determinado pelo artigo 

79B da referida Lei, são experiências que podem validar uma nova perspectiva para as 

datas comemorativas, quando trabalhadas criticamente, sugerindo novas práticas, 

tornando-se a culminância de trabalhos realizados ao longo do ano, oportunizando 

momentos de interdisciplinaridade e de organização coletiva, de diálogo com 

movimentos sociais e espaços acadêmicos para o enriquecimento teórico-prático e 

formação continuada em serviço e espaço de conscientização e pressão aos órgãos 

representativos da população.  

 

[...] a pesquisa revela que algumas escolas conseguiram transformar essa data 

em um evento mobilizador da comunidade escolar e tem conseguido dar 

legitimidade aos profissionais que o realizam, contribuindo para o 

enraizamento do trabalho com a Lei n. 10.639/03 nas escolas. No entanto, é 

possível encontrar práticas nas quais o 20 de novembro é trabalhado em uma 

perspectiva pouco crítica, servindo-se apenas como uma justificativa de que a 

escola está implementando a Lei (GOMES, 2012, p. 352). 

 

Além da falta de criticidade em alguns trabalhos e práticas, foi apontado 

também que a organização estrutural das instituições e as concepções conservadoras e 

autoritárias limitam a implementação da Lei e o tratamento às temáticas relacionadas à 



diversidade. Ainda se verificou que quanto maior a presença do Mito da Democracia 

Racial nas falas dos entrevistados maior o número de práticas isoladas nas instituições e 

maior a distância destas das orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino de História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira. 

 

Portanto, a implementação da Lei aponta um lugar mais denso e mais 

profundo para a educação escolar, a saber, a dimensão política do 

conhecimento. Reconhecer os saberes, as crenças, a arte, a literatura, a 

poesia, os valores, a história, as lutas da população afro-brasileira e africana, 

além de ser uma iniciativa de combate ao racismo, configura-se, também, 

como uma postura política e epistemológica (GOMES, 2012, p. 349).  

 

Merecem atenção os apontamentos que tratam da importância da 

participação ativa da comunidade escolar não apenas no caso da implementação da Lei, 

mas nos diferentes assuntos pertinentes à formação dos estudantes numa perspectiva de 

gestão democrática; da necessidade da formação continuada em serviço ser orientada à 

problematização das temáticas circundantes à Lei e suas Diretrizes, garantida nos 

espaços da política específica (por exemplo, da educação quilombola) e universal; da 

urgência em se superar conflitos e intolerância religiosa para o trato dos conhecimentos 

relacionados à cultura africana e afro-brasileira nas instituições de ensino, nas quais se 

deve garantir o direito à laicidade; da garantia de recursos financeiros para a 

implementação das propostas; e é imprescindível a compreensão de que esta Lei se trata 

de um direito e não apenas uma questão de sensibilização e que, portanto, deve ser 

incorporada às políticas da educação básica que tratam do currículo, da formação de 

professores, do livro didático, nas provas de concursos públicos e demais programas e 

políticas educacionais. 

 

A pesquisa aponta a necessidade e a urgência de construir formas 

estruturantes de enraizamento e de implementação da Lei n. 10.639/03, que 

nasce como política pública, seja incorporada nas estruturas do sistema 

público de ensino e não fique à mercê de coletivos de docentes ou de gestores 

(as) sensibilizados pela temática afro-brasileira e africana na escola ou 

daqueles que política e pedagogicamente já entenderam a importância da 

educação antirracista e realizam trabalhos nesta perspectiva (GOMES, 2012, 

p. 363). 

 

Um artigo retratando o desenvolvimento da referida pesquisa, com 

recorte na região Nordeste, foi apresentado por Santana, Luz e Silva (2013). Os autores 

em suas colocações pontuam que a institucionalização da Lei ainda é frágil e pode ser 

analisada do ponto de vista do racismo institucional, assim como do tensionamento da 

sustentabilidade das propostas desenvolvidas em escolas do Estado, porque muitos 



gestores não responderam o instrumento de coleta de dados inicial, limitando o recorte a 

ser considerado como experiências exitosas. Outro ponto levantado é que ainda há 

muitas experiências centradas no indivíduo e não no coletivo de professores. Trazem à 

tona indagações acerca do que é considerado conhecimento válido no contexto escolar 

diante de críticas tecidas às apresentações de dança e música no limite da folclorização e 

centrais no processo de entendimento da cultura afro-brasileira.  

Ao tratarem da complexidade dos saberes escolarizados, problematizam 

se “A Educação das Relações Étnico-Raciais, anunciada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, aponta para alguma forma 

de se realizar transposições didáticas desse campo de conhecimento e saberes” 

(SANTANA; LUZ; SILVA, 2013, p. 104). Analisam as experiências levantadas na 

pesquisa supracitada a partir do Transculturalismo crítico, indicando essa perspectiva 

metodológica como uma possibilidade de colocar em questão o local cultural do sujeito 

e por meio do diálogo transversal e intercultural compreender quais “perspectivas 

pedagógicas que contribuem para a formulação de projetos formativos que efetivamente 

possibilitem o diálogo e o trânsito entre as diferentes matrizes culturais brasileiras” 

(Ibidem, p. 106).  

Em síntese, os autores indicam um limite no domínio dos conhecimentos 

sobre África, tanto da parte de professores quanto de estudantes. Mostram, ainda, que os 

professores reconhecem a necessidade de aprofundamento sobre as temáticas da Lei. 

“Esse aprofundamento não pode ser pensado de maneira estática, mas numa perspectiva 

de ressignificação crítica das experiências, visando inseri-la no fluxo da história e 

acordar silenciamentos que dormitam no passado, produzindo novas identidades” 

(SANTANA; LUZ; SILVA, 2013, p. 107).  Evidenciam, também, a abertura dos 

estudantes às temáticas étnico-raciais, bem como um posicionamento crítico frente ao 

preconceito racial e uma satisfação em pesquisar a temática e apresentar suas 

produções.  

Ponderam a necessidade de reinventar as instituições formativas para que 

a diversidade seja o foco da formação “para a consolidação de uma mentalidade 

antirracista, antissexista, anti-homofóbica, igualitária formal e substantivamente” 

(SANTANA; LUZ; SILVA, 2013, p. 108). E com base em suas análises apresentam seis 

propostas: 

1. A criação de programas que possibilitem a articulação e o desenvolvi-

mento de uma Rede das Instituições Federais de Ensino Superior que estão 



oferecendo componentes curriculares relacionados à implementação da Lei 

10.639/2003 nas formações iniciais;  

2. A criação de uma Política Nacional de Promoção de Núcleos de Refe-

rência na implementação da Lei 10.639/2003 nas Secretarias Estaduais e 

Municipais de Educação, garantindo as condições de funcionamento 

(liberação de carga horária, espaço físico, recursos);  

3. O desenvolvimento de programas que fortaleçam a relação e a articulação 

entre os Núcleos de Referência das Secretarias Estaduais e Municipais de 

Educação e os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros; 

4. A criação de concursos temáticos nacionais direcionados às universidades, 

escolas, gestores, professores e alunos;  

5. A inclusão, no Programa Institucional de Iniciação à Docência – PIBID, da 

exigência das Universidades apresentarem nos seus Planos de Trabalho ações 

voltadas para implementação da Lei 10.639/2003;  

6. A criação de vagas específicas, como as que foram direcionadas para o 

Ensino de Libras e para a Educação a Distância da Universidade Aberta do 

Brasil – UAB, nos concursos das Universidades Federais para História da 

África e Educação das Relações Étnico-Raciais (SANTANA; LUZ; SILVA, 

2013, p. 108). 

 

Souza e Pereira (2013) também trazem reflexões sobre a mesma pesquisa 

a partir dos dados colhidos na região Nordeste, compreendendo os estados do Maranhão 

(São Luís), Bahia (Salvador e Jequié), Sergipe (Aracaju) e Ceará (Horizonte). As 

autoras identificam que nas seis escolas pesquisadas naquela região existem 

práticas/tentativas de implementação da Lei n. 10.639/2003, seja por meio de 

disciplinas ou projetos.  

A perspectiva de criação de disciplinas específicas, em duas escolas, 

denominadas “História e Cultura Afro-Brasileira”, é pontuada no artigo como algo 

desconectado da legislação na medida em que ficam isoladas nos currículos, não 

explicitam seus fundamentos teórico-metodológicos, limitando o estudo e o diálogo 

interdisciplinar e comprometem a identificação dos propósitos das práticas. Assim: 

 

[...] torna difícil afirmar se as práticas refletem ou ecoam propósitos políticos 

de reparação quanto ao silenciamento da participação ativa dos negros e 

negras e suas culturas na formação da história, cultura e riqueza do país, ou 

ainda quanto ao seu papel na afirmação de identidades culturais colocadas à 

margem do discurso nacional (SOUZA; PEREIRA, 2013, p. 55). 

 

Para outras duas escolas que centralizam a educação para as relações 

étnico-raciais em ações individualizadas, as autoras problematizaram a não articulação 

com a comunidade e o coletivo das referidas escolas produzindo um esvaziamento nos 

objetivos pedagógicos, reducionismos e descontextualização das práticas empreendidas. 

E apontam: 

Assim, os projetos das escolas em análise terminam por não atuar como 

molas propulsoras de alterações, no que se refere ao trato com a diferença, 

nem obtêm êxito na implantação de uma educação antirracista, que fortaleça 

a autoestima dos estudantes negros e que possa levar todos os estudantes à 



compreensão da diversidade cultural do Brasil (SOUZA; PEREIRA, 2013, p. 

56). 

 

E, por fim, identificam mais duas escolas como proponentes de ações 

articuladas, tanto no Projeto Político Pedagógico quanto no coletivo de professores e 

comunidade escolar, as quais, para as autoras, traduzem uma aproximação aos preceitos 

da lei. Indicam 15 práticas que consideraram significativas no processo de 

implementação da referida lei e que poderiam compor um banco de sugestões para 

outras escolas, guardados o devido cuidado metodológico, de atualização de 

conhecimentos e de diferenciação dos contextos. 

Quanto aos estudantes que participaram dessa pesquisa, Souza e Pereira 

(2013) pontuam que parte do grupo de discussão demonstrou reflexão e análise crítica 

acerca das questões que envolvem as relações étnico-raciais, enquanto outra parte 

“demonstrou conhecimentos estereotipados e equivocados sobre a África e bastante 

limitados sobre a cultura afro-brasileira” (Ibidem, p. 59).  

As autoras discutem também a dificuldade dos participantes da pesquisa, 

entre estudantes e professores, de se reconhecerem como negros e negras. Atribuem a 

essa dificuldade o limite da aceitação identitária e dos estereótipos negativos 

relacionados à cor da pele, ao pertencimento racial e social. Indicam que parte de 

professores e gestores, de alguma forma, trata as situações de preconceito e 

discriminação como acaso e não como realidade cotidiana. Entretanto, elas estão lá. 

 

É interessante registrar que enquanto alguns gestores não percebem as 

situações discriminatórias, os/as estudantes e os/as professores/as 

envolvidos/as nos projetos percebem e relatam situações de discriminação e 

comportamentos racistas advindos de professores, funcionários e estudantes 

das escolas (SOUZA; PEREIRA, 2013, p. 61). 

 

Uma consideração importante e sempre recorrente nas diferentes falas 

acerca das dificuldades para implementação da Lei é a limitação de material e formação 

para tratar da história e cultura africana e afro-brasileira. Nesse sentido, as autoras 

pontuam sobre o material distribuído pelo MEC, que não chega a todas as escolas e 

quando chega fica guardado e não é utilizado pelo professor. Apontam também o 

distanciamento entre os núcleos das universidades e as escolas. Caberia talvez uma 

parceria entre os NEAB‟s, MEC, prefeituras e Estado, tanto para utilização do material 

publicado quanto para o acompanhamento de perto das escolas no sentido de contribuir 

e orientar a formação continuada. 



Diante das constatações, é notório, para Souza e Pereira (2013), que, 

apesar de os gestores conhecerem a Lei n.10.639/2003, seu grau de institucionalização 

ainda é limitado. Apontam a necessidade urgente de investimento em formação para 

secretários de educação, gestores e professores, para que compreendam tanto a 

obrigatoriedade dos temas levantados pela legislação quanto a necessidade de apreensão 

das diretrizes. Em síntese: 

 

Professores desmotivados, carência de material didático, silenciamento e 

apagamento das situações de racismos e discriminação presentes na escola 

não contribuem para a compreensão da diversidade étnico-racial brasileira e 

para a necessidade de a diferença e sua riqueza serem incorporadas aos 

conteúdos e práticas da escola (SOUZA; PEREIRA, 2013, p. 63). 

 

Assim, concluem pela necessidade de conhecimento das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e do Plano Nacional 

de Implementação da Lei 10.639/2003. Os pontos aqui levantados como limitantes e 

potencialidades de se realizar uma educação para as relações étnico-raciais traduzem o 

tensionamento existente entre a luta por superação de desigualdades e garantia de 

direitos, erguida pela mobilização social, principalmente as organizações negras, e a 

estrutura social assentada em padrões e modelos exclusivamente eurocêntricos. 

Essa realidade não é apenas do recorte das pesquisas acima referendadas, 

mas de um universo maior no cenário brasileiro. Goiás também foi retratado na 

pesquisa nacional, coordenada por Nilma Lino Gomes, em uma escola estadual da 

cidade de Goiânia, onde se constatou uma resistência e desinformação sobre a temática 

étnico-racial; limites na realização do trabalho acentuado pela eventualidade das 

práticas; despreparo e desinteresse de profissionais; e iniciativas individualizadas e 

isoladas do coletivo. No entanto, não se pode tomar essa amostra de forma generalizada 

a toda a cidade, seria necessária uma pesquisa mais ampliada que considerasse outras 

referências de escolas. A seguir, tem-se a tentativa de explicitar realidades outras, que 

também compõem um universo mais ampliado da realidade educacional goianiense. O 

recorte foi feito em escolas públicas municipais que compõem a Rede Municipal de 

Ensino de Goiânia. 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

O CURRÍCULO E A EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-

RACIAIS NA RME/GOIÂNIA: 

O TRABALHO ESCOLAR EM PERSPECTIVA 

 

Neste capítulo, busca-se apresentar e analisar dados obtidos na pesquisa 

de campo realizada em escolas da Rede Municipal de Educação – RME – de Goiânia 

que integraram a amostra. Para tanto, procura-se apresentar, inicialmente, o contexto 

histórico em que se localiza a política de combate ao racismo em Goiânia, refletindo, 

especialmente, sobre os impactos que ela teve nas proposições curriculares, tendo em 

vista que, em junho de 1993, foi sancionada a Lei Municipal nº 7.207 pelo então 

prefeito Darci Accorsi, a qual “Dispõe sobre o combate ao racismo no município de 

Goiânia”. Essa lei traz, em seu Art. 1º, Inciso IV: “a inclusão de conteúdos 

programáticos sobre a história da África e afro-brasileira no currículo das escolas 

públicas municipais”. Contudo, a referida lei não define como isso seria feito pelos 

gestores e professores. Subentende-se, por um lado, que, como não há definição de 

áreas do conhecimento a tratar dessa temática, todas as áreas ou disciplinas deveriam 

contemplá-la e por outro a menção à “história” poderia ser interpretada como sendo a 

disciplina História, a principal responsável para tratar desses conteúdos programáticos.  

Passados dez anos, em janeiro de 2003, ocorre a aprovação da Lei 

Federal n. 10.639, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 

Lei nº 9.394/1996, para “[...] incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática „História e Cultura Afro-Brasileira”. Diante dessa 

determinação, como a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia se posicionou em 

suas diretrizes curriculares? Que proposta(s) curricular(es) foram produzidas pela Rede 

Municipal de Educação de Goiânia? Que impactos da legislação federal foram 

absorvidos pela Rede? 

Verificou-se inicialmente que, no Conselho Municipal de Educação 

(CME), não existe nenhuma resolução específica que trate da implementação da lei 

municipal e nem da lei federal. E, no Conselho Estadual de Educação (CEE), há a 

Resolução CEE/CP n. 03/2009, que dispõe sobre a lei federal (10.639/2013).  

Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) apresenta Diretrizes 

Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da Adolescência, aprovadas 

pelo CME mediante Resolução CME/CP n. 119/2008, mas ainda não tem organizada 

uma política voltada para a implementação da Lei n. 10.639/2003. Todavia, puderam-se 



detectar ações de formação continuada próprias ou em parceria com entidades do 

Movimento Negro para o desenvolvimento da formação desde 2004, abarcando as 

temáticas oriundas da legislação, mas sem uma sequência organizada. 

Assim, buscou-se, no processo de investigação, compreender como as 

escolas estão ou não materializando a construção e realização do currículo no trabalho 

escolar acerca da história e cultura africana e afro-brasileira a partir das constatações 

levantadas pela aplicação de questionários e realização das entrevistas. Para compor este 

estudo, foram selecionadas cinco escolas, conforme explicitado na Introdução deste 

trabalho. Do universo dessas escolas, contou-se com a participação de dez 

coordenadores pedagógicos, cinco diretores e 56 professores que fizeram parte da 

amostra e que se submeteram aos instrumentos de coleta de dados.  

Neste capítulo, serão apresentadas as percepções dos sujeitos, gestores, 

coordenadores sobre a legislação e o currículo implementado no trabalho escolar, de 

maneira a sistematizar o processo de educação para as relações étnico-raciais nas 

unidades pesquisadas. 

Finalizando a análise, intenta-se mostrar se as escolas pesquisadas 

contribuem para a educação no tocante às relações étnico-raciais a partir da história e 

cultura africana e afro-brasileira no trabalho escolar. 

 

3.1 CONTEXTO E POLÍTICA DE COMBATE AO RACISMO: O CURRÍCULO EM 

GOIÂNIA 

 

Para iniciar este debate sobre o contexto e a política de combate ao 

racismo no currículo em Goiânia, retorna-se à década de 1990, quando, em 1993, é 

sancionada a Lei n. 7.207 
50

, que “Dispõe sobre o combate ao racismo no município de 

Goiânia [...]”, que traz, em seu Art. 1º, Inciso IV: “a inclusão de conteúdos 

programáticos sobre a história da África e afro-brasileira no currículo das escolas 

públicas municipais”. Tal legislação já indica a necessidade de nova organização do 

currículo nas instituições municipais públicas de educação tendo em vista que aponta 

para a inclusão de conteúdos que até então não eram tratados ou, se eram tratados, 

estavam equivocados no entendimento de como tais conhecimentos corroboravam o 

combate ao racismo na capital. No entanto, essa demanda não foi apreciada pela SME 

                                                           
50 Ver na íntegra em anexo e disponível em: 

<http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/1993/lo_19930621_000007207.pdf> 

http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/1993/lo_19930621_000007207.pdf


de Goiânia, posto que não se manifestou a esse respeito diretamente nos anos 

subsequentes. Nem mesmo com a criação do CME
51

, em 1997, pela Lei n. 7.771, a 

pauta indicada pela referida legislação não foi abordada por nenhum parecer específico 

sobre a questão até a presente data.  

No Conselho Estadual de Educação (CEE), foi instituída a Resolução 

CEE/CP n. 03/2009, que estabelece normas complementares para a inclusão, no Sistema 

Educativo do Estado de Goiás, das disposições das Leis n. 10.639/2003 e 11.645/2008. 

Em seu Art. 1º, a referida Resolução 

 

estabelece normas complementares às diretrizes curriculares nacionais sobre 

a educação para as relações étnico-raciais e sobre o ensino dos conteúdos de 

história e cultura afro-brasileira e indígena, nas diferentes disciplinas da 

educação básica, a serem observadas pelas instituições de ensino públicas 

estaduais, municipais e as particulares, jurisdicionadas ao Sistema Educativo 

do Estado de Goiás (GOIÁS, 2009). 

 

Na década de 1990, especificamente no ano de 1993, a cidade de Goiânia 

estava sob gestão do prefeito Darci Accorsi, do Partido dos Trabalhadores, e a SME 

tinha como Secretária Municipal de Educação a professora Mindé 

Badauy de Menezes
52

, que deixou esta cadeira em 1994. O governo municipal mostra-se 

aberto à participação popular, o que pode ter contribuído para a promulgação desta lei 

aliado à pressão constante do Movimento Negro goianiense. 

De acordo com Silva (2006, p. 100):  

 

A casa legislativa municipal da capital goiana já em 1993 [...] atentava para o 

importante papel da educação e do currículo escolar para a modificação das 

imagens inverídicas, estereotipadas e preconceituosas sobre a História da 

África e dos Africanos, bem como sobre a participação dos afrodescendentes 

na formação do povo e do patrimônio cultural, econômico e social brasileiro. 

 

Para essa autora que desenvolveu um estudo para indicar uma 

perspectiva de currículo na escola goianiense em conformidade com as leis n. 

7.207/1993 e 10.639/2003, ficou evidente que ambas ainda não se faziam efetivas nas 

escolas da capital até a apresentação de seu estudo no III Concurso Negro e Educação, 

                                                           
51 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA, com fundamento nos Arts. 238 e 239 e incisos da 

Lei Orgânica do Município, no Art. 1º, no Art. 6º e suas alíneas da Lei de sua Criação n. 7.771, de 29 de dezembro de 

1997, no Art. 1º e no Art. 2º com seus respectivos incisos e alíneas. Lei que institui o conselho encontra-se disponível 

em: <http://www.nepiec.com.br/lesgislacao/res194_07.pdf>. 
52 “Com uma vida dedicada à educação, desde o governo Mauro Borges, a professora Mindé Badauy de Menezes é 

graduada em Pedagogia pela atual PUC-GO e mestre pela UFG. Foi diretora da Faculdade de Educação da UFG. Em 

1978, ajudou a fundar a Associação dos Docentes da UFG, da qual foi a primeira presidente. Integrou o Conselho 

Estadual de Educação e se envolveu com a política goiana, candidatando-se a vice-governadora pelo PT, em 1986. 

Entre 1993 e 1994, assumiu a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia”. Disponível em: 

<http://www.adufg.org.br/adufg/noticias.php?id=3407 >. 

http://www.nepiec.com.br/lesgislacao/res194_07.pdf
http://www.adufg.org.br/adufg/noticias.php?id=3407


promovido pela parceria Ação Educativa
53

 e ANPED, em 2006, afirmando, 

especificamente, sobre a lei municipal: “Em que pese a nitidez do texto legislativo, não 

se tem notícia que ele tenha sido aplicado pelo poder público municipal de Goiânia até 

os dias atuais” (SILVA, 2006, p. 100). 

Indica, também, neste estudo, que as propostas curriculares de Goiânia 

“ainda se referem à afrodescendência brasileira e às questões étnico-raciais, focalizando 

a entrada dos africanos e sua história na condição de escravos” (Ibidem, p. 103), 

revelando com isso que o pensamento daqueles que estavam à frente das proposições 

curriculares não acompanhava as reivindicações do Movimento Negro e tampouco o 

que indicava a legislação. Assim, nas propostas analisadas: “Muito pouco se trata da 

resistência negra, das relações raciais nas lutas pelos direitos e condições de cidadania 

como, por exemplo, sua participação ativa em diversos movimentos sociais e políticos” 

(Ibidem, p.103). 

Quanto à inclusão de conteúdos programáticos sobre a história da África 

e cultura africana no currículo, Silva (2006) constatou que estes se faziam presentes 

prioritariamente na disciplina de História, particularmente no conteúdo de História do 

Brasil. Já os livros didáticos mais utilizados pelos professores dessa cadeira 

apresentavam conteúdo limitado no que se refere ao conhecimento histórico e 

historiográfico sobre África, culturas africanas e de seus descendentes, mostrando que: 

 

A África, quando estava presente, de forma implícita ou explícita em texto 

escrito e através de ilustrações, em geral, representava o lugar de povos sem 

história, caracterizados como „bandos pré-históricos‟, representantes do 

pensamento mágico (feitiçaria etc.), da pobreza, das desigualdades sociais, 

sem uma preocupação dos autores estudados em realmente especificar e 

articular as referências e relações que estabelece com o contexto cultural 

daqueles povos, podendo assim dar margem e interpretações dúbias e 

estereotipadas acerca dos afro-brasileiros e dos africanos (SILVA, 2006, p. 

107). 

 

Após mais de dez anos da promulgação da lei municipal, a autora afirma 

que não houve qualquer iniciativa para implementá-la nas escolas do município. 

 

As ações que se verificam tanto na Secretaria de Estado como na Secretaria 

Municipal de Educação ainda são pontuais, ou seja, são pequenos cursos de 

História da África, o de questão étnico-racial nas jornadas pedagógicas 

anuais. Não registramos, até o momento, diretrizes que possibilitem um 

aprofundamento da formação dos professores na questão étnico-racial 

                                                           
53 A Ação Educativa é uma organização não governamental de São Paulo/SP, criada em 1994, que tem como missão: 

“promover os direitos educativos da juventude, tendo em vista a justiça social, a democracia participativa e o 

desenvolvimento sustentável no Brasil” Mais informações disponíveis em: 

<https://www.facebook.com/acaoeducativa/info>. 

https://www.facebook.com/acaoeducativa/info


brasileira. Neste mesmo sentido, não presenciamos a existência de grade 

curricular municipal contemplando uma proposta de inclusão destes 

conteúdos programáticos. Mesmo após uma década de legislação obrigando 

tal proposta. A inclusão de História da África e da questão étnico-racial nos 

currículos escolares de Goiânia ainda está por ser feita (SILVA, 2006, p. 

110). 

 

Em suas considerações finais, um de seus apontamentos indica que “há 

urgente necessidade de capacitação dos profissionais da educação em atividade para o 

cumprimento da legislação antirracista e da própria LDB”, sendo importante, para ela, 

considerar nesse processo formativo que: 

 

Todo direcionamento de leituras e do aprofundamento teórico, especialmente 

quanto à utilização mais precisa dos conceitos, deve refletir uma criteriosa e 

imprescindível orientação local, prestada por uma equipe de profissionais 

comprometidos e capacitados para tal demanda, dando suporte aos 

professores em sua prática pedagógica diária (SILVA, 2006, p. 113). 

 

Já para Gomes (2006), a questão das mudanças curriculares indicadas 

pela legislação não é acompanhada da conscientização necessária aos professores da 

importância política do que ensinam, ponderando que: 

 

A seriedade da questão está no fato de que, às vezes, não é culpa dos 

educadores diante do seu universo de lutas pela sobrevivência e da 

conciliação desta com suas condições profissionais de per si, mas da não 

inter-relação entre o seu trabalho e o que são os fatos existentes na sociedade, 

das não atualizações necessárias entre este e a situação social e legislativa 

existente, da não-consciência ante o processo social e as reivindicações 

políticas e sociais em torno de seus objetos de reflexões e de trabalhos, da 

não-identificação dos conflitos e da necessária transformação que é esperada 

para melhorar a vida da sociedade (GOMES, 2006, p. 117). 

 

Para o autor, em Goiânia existe uma legislação representativa de combate 

ao racismo, mas que, politicamente, em nível de gestão pública, tem se realizado pouco, 

pois não se efetiva na realidade concreta das pessoas negras o que está indicado na 

referida legislação. E, ao tratar da Lei n. 7.207/1993 do município de Goiânia, pontua: 

 

O salto de qualidade política que esta legislação apresentou está representada 

no inciso IV, que propõe „a inclusão de conteúdos programáticos sobre a 

história da África e da cultura afro-brasileira no currículo das escolas 

públicas municipais‟; realidade que propunha inovar e estabelecer uma base 

de informações que pudesse resultar em um trabalho consequente para a 

aplicação da lei. Aqui, no entanto, observa-se uma situação antagônica, em 

que o que foi legislado não se efetivou plenamente e pode-se dizer que a 

bonita teoria na prática foi outra coisa, melhor dizendo, ainda não se efetivou 

(GOMES, 2006, p. 119).  

 

Como contribuição para a efetivação dessa legislação, em seu estudo 

propõe que o processo formativo de professores trate amplamente das questões 



relacionadas à religião e à política. Defende a importância dessas temáticas com base na 

representatividade do universo religioso afrodescendente que se preservou na pós-

escravidão e na sobrevivência de muitas populações que, no Brasil, permaneceram, que 

se declaram negras, que passaram e continuam passando por lutas políticas para 

reconhecimento e exercício de direitos. Isso porque, para ele, 

 

é imprescindível e necessário que cada educador conheça o mínino de 

política para trabalhar as exigências naturais desta realidade legislativa e, 

assim, possa conseguir discutir as razões e os critérios da existência de tal lei 

e não caia no ridículo papel de fazer suposições especulativas sobre uma 

tarefa tão representativa, que é ensinar a história da África para nós: negros, 

brancos, afrodescendentes, mestiços e brasileiros (GOMES, 2006, p. 125). 

 

Pode-se afirmar, diante dessas ponderações, que o contexto legislativo 

goianiense avançou ao promulgar uma lei que intencionava o debate e o combate ao 

racismo pelo viés educacional formal, inserindo no currículo das escolas públicas 

goianienses o ensino de história da África e afro-brasileira. Entretanto, o motor que 

impulsionaria esse debate, ou seja, as condições objetivas para que o mesmo ocorresse, 

como, por exemplo, o investimento em formação continuada dos professores, materiais 

e espaços pedagógicos adequados, não foi ligado na década que precede a promulgação 

da Lei n. 10.639/2003. 

 

3.2 A OBRIGATORIEDADE DA TEMÁTICA “HISTÓRIA E CULTURA AFRO-

BRASILEIRA” NO CURRÍCULO ESCOLAR (LEI 10.639/2003) NA SME/GOIÂNIA 

  

Para o processo de coleta de dados, foi estabelecida inicialmente a 

necessidade de se obter dados na SME/Goiânia a fim de obter informações acerca das 

Unidades Educacionais que estavam desenvolvendo algum tipo de ação voltada ao 

atendimento da Lei n. 10.639/2003. Dessa maneira, foi feito contato inicial com o 

Departamento de Ensino Fundamental, Infância e Adolescência – DEFIA, que 

compõe o Departamento Pedagógico – DEPE da SME para obter o quadro geral de 

implementação da referida lei na Rede. Nesse departamento, foi realizada uma 

entrevista aberta com a pessoa responsável pelo acompanhamento dessa temática na 

Rede Municipal de Ensino, professora licenciada em Pedagogia que ocupa um cargo de 

Técnica e será denominada de T1. 

De acordo com T1, a SME não possui uma política de implementação, 

mas sim ações que vêm acontecendo de maneira mais efetiva desde 2007, voltadas, 



prioritariamente, para a formação continuada. Segundo ela, ainda não há um 

mapeamento sistematizado sobre como está o processo de implementação na RME. 

Considera que, nesta década de existência da Lei, o trabalho formativo mais 

significativo aconteceu em 2012, quando foi promovido um Grupo de Trabalho pelo 

Centro de Formação dos Profissionais em Educação – Cefpe, o qual potencializou o 

estudo das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana.  

Esse grupo de trabalho envolveu, além da participação de dez professores 

em exercício de regência, por unidade regional, os professores de apoio técnico que 

fazem acompanhamento direto nas unidades educacionais. A culminância desses 

estudos se deu no “I Seminário: Educação para as relações étnico-raciais da SME – 

panorama e perspectivas”, ocorrido em agosto de 2012. Gomes e Guimarães (2013, p. 

507) indicam que:  

Além da formação da equipe técnico-pedagógica, em 2012, a SME realizou 

com as instituições parceiras o I Seminário de Educação para as Relações 

Étnico-Raciais. O evento ocorreu nos dias 20, 21 e 22 de agosto, contando 

com a participação de 350 profissionais da educação, entre gestores, 

coordenadores pedagógicos, professores e técnicos pedagógicos. O seminário 

foi estruturado em palestras, mesas-redondas e relatos de experiências, 

constituindo-se em um momento privilegiado para a discussão de questões 

vinculadas ao currículo, às práticas educativas e às relações étnico-raciais 

(GOMES; GUIMARÃES, 2013, p. 507). 

 

Em novembro do mesmo ano, foi realizada a “1ª Mostra Étnico-Racial da 

Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME)” como espaço formativo de acesso 

a diferentes linguagens, tais como: música, dança, fotografia e vídeos, todos 

tematizando a cultura africana, afro-brasileira e indígena. Foi citado como um trabalho 

significativo na RME o realizado pela Escola Municipal Vila Rosa. 

 

Foi realizada ainda, em 2012, para um público de aproximadamente 380 

profissionais, a I Mostra Étnico-Racial da SME. A ação contou com 

exposição fotográfica de trabalhos realizados pelas instituições educacionais, 

apresentação e debate de vídeos de curta e média metragem, apresentações 

culturais e lançamento de livros de autores locais e nacionais. Na ocasião foi 

lançado o livro História da Vila Rosa de autoria de uma professora da rede 

que, desde 2003, participa ativamente das ações desenvolvidas pela SME na 

educação para relações étnico-raciais (GOMES; GUIMARÃES, 2013, p. 

507). 

 

T1 diz, também, que estava previsto para o ano de 2013 a continuidade 

das ações formativas, a realização das pré-conferências da Promoção da Igualdade 

Racial nas escolas da RME, a formalização da parceria com no NEADI – Núcleo de 



Estudos Afrodescendentes e Indígenas/ UFG e o levantamento do acervo bibliográfico 

que trata da questão étnico-racial disponível nas unidades escolares da RME.  

A partir do apontamento sobre o trabalho desenvolvido pelo Cefpe ao 

longo dos dez anos, partiu-se para a coleta de informações no referido departamento. 

Após contato por telefone, foi agendada uma conversa com uma das pessoas que 

atualmente responde pelos encaminhamentos, projetos e ações voltadas ao estudo das 

Relações Étnico-Raciais. Essa pessoa é professora licenciada em História, ocupa o 

cargo de Técnica e será denominada de T2. A mesma prontamente respondeu algumas 

perguntas e forneceu alguns arquivos para pesquisa acerca da ação formativa de 2012 e 

2011, formações estas que T2 acompanhou a realização. Dos materiais disponibilizados, 

foi entregue as Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da 

Adolescência (2009) formulada pela SME e aprovada pelo CME, sob a Resolução n. 

119/2008.  

Segundo T2, a discussão acerca da implementação da Lei n. 10.639/2003 

passa prioritariamente pela reformulação curricular que vem se processando na RME 

desde 2009, estando ainda em discussão, e até aquele momento não tinha sido 

encaminhada uma proposta para o CME. As Diretrizes Curriculares para a Educação 

Fundamental da Infância e da Adolescência/SME/ Goiânia que ainda vigoram na RME 

são as de 2004, prorrogadas até 2008. Dessa forma, a temática perpassa alguns 

conteúdos sugeridos em diferentes disciplinas/áreas.  

A análise desse documento permite indicar que os conteúdos estão sob a 

forma de objetivos a serem alcançados e que, dentre as áreas contempladas no currículo 

da educação fundamental, nos ciclos I, II e III, as que apresentam objetivos diretamente 

ligados à história e cultura africana e afro-brasileira e à educação para as relações 

étnico-raciais são: Arte, Língua Portuguesa e História.  

Quanto aos demais componentes, Educação Física faz indicação de 

“conhecer, vivenciar e conceituar diferentes modalidades de lutas, como expressão 

cultural, com destaque para a capoeira” (GOIÂNIA, 2009, p. 78), a partir do Ciclo II, e 

Geografia apenas no Ciclo II traz como um de seus objetivos: “Compreender a 

paisagem como produto das desigualdades sociais (condições diferenciadas de moradia, 

de acesso ao saneamento básico, saúde, educação, transporte, lazer e segurança) nos 

diversos âmbitos – local, regional e global” (Ibidem, p. 79). Objetivos estes que podem 



ser ou não interpretados como uma abertura ao debate das relações étnico-raciais, o que 

explicitamente ficará a cargo da escolha política do professor. 

Percebe-se que o currículo preconizado pelas Diretrizes da SME/Goiânia 

não avança em relação ao artigo 26 da LDB/1996, que, apesar de indicar as áreas, 

menciona que o debate deve ser realizado no currículo como um todo. Assim como 

também não atende ao preconizado pelo Parecer n. 003/2004 do CNE, que regulamenta 

a Lei 10.639/2003. Este parecer avança a legislação e determina que:  

 

Caberá, aos sistemas de ensino, às mantenedoras, à coordenação pedagógica 

dos estabelecimentos de ensino e aos professores, com base neste parecer, 

estabelecer conteúdos de ensino, unidades de estudos, projetos e programas, 

abrangendo os diferentes componentes curriculares (grifos nosso) 

(BRASIL, 2013, p. 10). 

 

Esses apontamentos reforçam a afirmativa de T2 que, na SME, ainda não 

se tem uma política de implementação da Lei. Indicam também que a preocupação ficou 

centrada em áreas de conhecimento e não em currículo como se constata ao consultar as 

Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da Adolescência/ 

SME/Goiânia. As Diretrizes, ao final, trazem algumas observações sobre a base 

curricular, afirmando, no 4º ponto sobre a História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, 

que: 

Os conteúdos referentes a esta temática estão integrados, em especial, aos 

objetivos dos componentes curriculares História, Língua Portuguesa e Arte, 

apresentados nas Diretrizes Curriculares, contemplando os aspectos 

determinantes na Lei Federal 11.645 de 2008 (GOIÂNIA, 2009, p. 108). 

 

T2, que vem acompanhando esse trabalho desde 2006, afirma que a SME 

tem se preocupado em desenvolver algumas ações de formação continuada. Indica 

sucintamente a trajetória de cursos realizados desde sua entrada para o Centro até o 

momento atual, apontando que, em 2006, foi ofertado um curso a distância, porém não 

soube precisar quem foi o proponente ou quantas pessoas participaram. Afirmou ainda 

que, em 2007 e 2008, o curso foi realizado pelo Cefpe em parceria com o MEC/FNDE, 

do qual resultou na distribuição de kit com livros literários aos participantes e escolas. 

Segundo Gomes e Guimarães (2013, p. 505), “[...] no período de 2007 a 2008, foi 

realizado pelo Cefpe, com recursos do convênio SME/MEC/FNDE, o curso “História e 

Cultura Africana e Afro-Brasileira”, tendo como público 180 professores da RME em 

regência de sala”.  

Nos anos de 2009 e 2010, os cursos formativos foram promovidos por 

parceiros e o Cefpe não dispõe dos dados quantitativos da participação, assim como em 



2011, no qual o curso “Educação para as Relações Étnico-Raciais: Diversidade no 

espaço educacional” foi realizado em parceria com a Associação Pérola Negra, 

instituição que ficou responsável pelo registro dos dados de atendimento do curso. De 

acordo com Gomes e Guimarães (2013, p. 506): 

 

No período de 2006 a 2010, o foco de intervenção da SME para 

implementação das diretrizes deu-se por meio da formação de professores, 

seja com recursos do Tesouro Municipal ou com recursos oriundos do 

Governo Federal. Nesse período, além das ações financiadas com recursos 

federais, a secretaria disponibilizou dois cursos para os professores com 

carga horária de 40 horas, um em parceria com o Movimento Negro Pérola 

Negra e um outro com a Faculdade de Letras da Universidade Federal de 

Goiás. Nessas ações, foram atendidos 220 professores. 

 

 Em 2012, a partir da parceria com o Neadi/UFG e PROAFRO/PUC, o 

Cefpe realizou o Grupo de Trabalho e Estudos – “GTE - Diretrizes Nacionais para 

Educação das Relações Étnico-Raciais: desafios e possibilidades”, confirmando assim o 

que foi relatado por T1.  

Entretanto, T2 não se sentiu à vontade para indicar nenhuma unidade 

escolar específica que, para ela, realizasse um trabalho consistente de implementação da 

referida lei. Sugeriu que se procurasse junto às Unidades Regionais informações mais 

precisas do acompanhamento feito às escolas. Indicou, também, que, além dela, há outra 

pessoa responsável pela temática no Centro de Formação e que esta talvez pudesse nos 

fornecer mais informações dos cursos oferecidos antes de sua chegada ao Centro, em 

2006, uma vez que a indicada foi a relatora de todo o processo até então. 

Assim se buscou o contato com a pessoa indicada por T2, que é 

professora licenciada em História e Técnica no Cefpe, aqui denominada de T3, que, por 

motivo de licença-aprimoramento, encontrava-se afastada do departamento, mas, após 

contato por e-mail, prontamente se dispôs a colaborar com esta pesquisa, sendo então 

agendada uma entrevista. Nessa entrevista, T3 afirmou que na SME não há ainda uma 

política de implementação da Lei n. 10.639/2003 e que está em processo de formulação 

a partir das parcerias com universidades de Goiás e a Secretaria Municipal de Promoção 

da Igualdade Racial – SEPPIR/Goiânia. Segundo ela, a discussão promovida pelo 

Centro de Formação acerca da obrigatoriedade da Lei está restrita ainda ao universo da 

formação do professor, de seus conteúdos. Destaca o limite das ações do Centro: “[...] a 

gente não tem o acompanhamento ou avaliação se esse professor que vem, faz a 

formação, ao voltar para a instituição ele desenvolve as ações conforme aponta as 

DCN‟s para as relações étnico-raciais” (T3, 2013). E amplia: 



 

A gente não tem isso mapeado. Tanto é que esse movimento de 

sistematização da política, um dos movimentos que a secretaria está 

tentando fazer neste momento é mapear, avaliar, o que tem sido 

desenvolvido pelos professores. Sobretudo os professores que 

passaram pela formação. Porque nós não temos isso registrado. Ele 

vem faz a formação, no final ele avalia que foi bom, que foi 

importante, que fez com que ele tivesse outro olhar para as questões 

raciais. Mas isso não significa que esse olhar o mobiliza a pensar um 

currículo diferente do que já se fazia até então. A gente ainda não tem 

esses dados sistematizados (T3, 2013). 

 

Consegue indicar um número significativo de professores das áreas de 

História, Língua Portuguesa, Educação Física e Pedagogia envolvidos nos cursos 

promovidos sobre a temática, sem saber precisar um quantitativo exato. Para isso, seria 

necessário consultar os relatórios dos cursos para confirmação de dados quantitativos 

quanto à participação. Diz que um diferencial nos cursos, após 2011, é o convite para o 

envolvimento de gestores (diretores e coordenadores) e professores, bem como apoio 

técnico nos cursos sobre as Diretrizes, tendo em vista buscar ampliar as possibilidades 

de discussão no interior da escola. “Ou seja, não é só o professor que vem e faz o curso 

que é responsável pela implementação da lei. É toda a escola. Mesmo por que as 

diretrizes já apontam a importância do projeto pedagógico assumir essas questões 

também” (T3, 2013). As ações formativas apresentam-se basicamente em dois formatos: 

cursos (com cerca de 25 profissionais/curso) e seminários abarcando um quantitativo 

maior. Imagina que já passaram aproximadamente 2000 profissionais da educação nos 

cursos sobre a temática étnico-racial nesses dez anos. 

Outro aspecto destacado na entrevista foi que existem experiências 

formativas sobre as questões étnico-raciais na Rede desde 2001, ainda não sendo 

ofertadas pela Secretaria, mas por profissionais ligados aos movimentos sociais que 

compunham o quadro de professores da Rede, o que de certa forma mais à frente irá 

mobilizar a atenção da Secretaria para sua responsabilidade nesta questão. Nessa 

direção, T3 relata que:  

 

Como a Lei é promulgada em 2003, mas a gente sabe que é toda uma 

luta dos movimentos sociais, do movimento negro em especial para 

que essa Lei fosse implementada, fosse promulgada. Então em 

decorrência disso desde 2000-2001 por iniciativa desses profissionais 

que estão vinculados aos movimentos e que estão na Rede oferecem 

cursos. Então nós já temos experiências em 2001, na Jornada de 2002 

e 2003 já apareciam cursos vinculados às questões étnico-raciais. Mas 

a Rede assumindo a discussão dentro da perspectiva das DCN‟s para a 



educação das relações étnico-raciais foi a partir de 2004, final de 2004 

e início de 2005 (T3, 2013). 

 

Assim, as ações conduzidas pelo Centro de Formação se iniciam em 

2005 mediante a elaboração de um Plano de Ação posto em andamento em 2006.  Esse 

Plano, além da formação, previa a compra de material didático, como livros didáticos, 

paradidáticos e literários, com a parceria do MEC, com recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE. Esse curso se iniciou em 2006 e foi concluído 

em 2007, totalizando 200 horas. Ao final do curso, os professores receberam um kit com 

esse material e a escola a qual ele pertencia recebeu outro. Em 2008, o curso foi 

ministrado por professores da Faculdade de Letras da UFG, em parceria com o Centro 

de Formação, os quais já discutiam a questão indígena muito antes da promulgação da 

Lei. Entretanto, como foi uma ação desenvolvida pela UFG, o Centro não registrou o 

quantitativo de professores participantes e nem produziu relatório. 

Nesse caso, a dificuldade se assenta na falta de uma equipe da SME/ 

Goiânia responsável por implementar a Lei, visando acompanhar, orientar, assessorar 

professores e escolas, assim como sistematizar tudo o que é feito. Segundo T3, naquele 

momento, ela era uma das pessoas responsáveis por acompanhar as ações realizadas, 

mas, além de acompanhar a implementação, tinha que fazer outras coisas, limitando o 

registro. “Então nesse universo de tantas coisas para fazer, a gente acaba não fazendo 

aquilo que de fato é necessário e uma pessoa só não é uma equipe. Agora, o que eu 

percebo, de 2011 para cá, a gente está conseguindo envolver um número de pessoas 

maior” (T3, 2013). Para ela, isso é determinante na formulação de uma política de 

implementação. São mais sujeitos atuando e, consequentemente, pensando, elaborando, 

registrando e sistematizando. Afirma ainda que 

o que é fundamental para a implementação da Lei é a secretaria ter 

uma política e, a partir dessa política, definir pessoas responsáveis 

para acompanhar, para assessorar a escola; é ter ações contínuas e 

sistemáticas de formação dos profissionais da educação, não apenas os 

professores; é ampliar a parceria com as universidades (T3, 2013). 

 

Sobre 2009 e 2010, T3 não pontuou nenhuma formação específica, 

embora tenha afirmado que as ações ocorrem anualmente. Destacou a aproximação da 

Secretaria, a partir de 2011, com os núcleos de pesquisa, aos Neab‟s
54

 das 

universidades, como um fator determinante na qualificação da discussão na Rede. E 

acredita ser esse um avanço no processo de implementação da referida Lei. São pontos 

                                                           
54 Os Neab‟s são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros que estão vinculados às universidades. 



importantes para ela nesse processo: a definição da política e o entendimento da 

responsabilidade coletiva com esta política. Acerca desse entendimento, Gomes e 

Guimarães (2013, p. 507) afirmam que: 

 

As discussões com os parceiros possibilitaram a realização de uma avaliação 

ampla e sistemática das ações até então desenvolvidas. Com base nessa 

avaliação, foi possível mapear os desafios a serem superados, para que de 

fato a formação oferecida aos professores se materializasse em ações de 

intervenção concreta no cotidiano da escola e da sala de aula. Vale ressaltar 

que, por meio da avaliação, ficou evidenciado que as ações isoladas de 

formação de professores não revertiam em ações pedagógicas e 

administrativas para a educação das relações étnico-raciais nas instituições 

educacionais. Fato relacionado, principalmente, à incompreensão/resistência 

do coletivo de professores e à falta de apoio do grupo diretivo das instituições 

educacionais.  
 

Assim, T3 continua narrando sobre a importância de se discutir currículo 

na escola e fora dela, pois acredita que: “Nós fomos formados dentro de uma concepção 

de currículo que precisa ser modificada. E modificar isso não é de um dia para outro. É 

(discutir), sobretudo no espaço da formação inicial desse profissional” (T3, 2013). É 

preciso compreender também que: 

 

Nós temos as DCN‟s para a educação das relações étnico-raciais de 

2004 que é um documento que orienta. Porque há um equívoco de 

pensar que a Lei. Como a Lei fala das disciplinas de história e 

literatura brasileira e a arte, as pessoas acreditam que os outros 

componentes curriculares não estão envolvidos na discussão. Então o 

que a gente percebe se a gente for ao corpo das Diretrizes que é a 

escola, o projeto político pedagógico da escola que é responsável pela 

educação das relações étnico-raciais (T3, 2013). 

 

No universo de escolas da Rede, acredita que algumas estão 

conseguindo desenvolver, no decorrer do ano, ações críticas voltadas para as questões 

raciais de uma forma ampla, que as ações fazem parte de uma discussão de currículo nas 

aulas dos professores, mas outras ainda estão limitadas a eventos esporádicos e 

descontextualizados. Nesse sentido, diz ter informações do trabalho realizado pela 

Escola Municipal Vila Rosa que, para ela, faz um trabalho interessante baseado na 

história oral. Outra que aponta é a Escola Municipal de Tempo Integral Cilene de 

Andrade com destaque para o âmbito da apresentação cultural. E, nesse sentido, 

acentua que “em nenhuma dessas escolas eu fui e acompanhei. Porque é diferente eu 

trazer um grupo de alunos, os alunos fazem a apresentação e isso não quer dizer que a 

escola trabalha em conformidade com as diretrizes” (T3, 2013). 



Indica dois fatores, no âmbito da formação, como limitantes do processo 

de implementação: o número limitado de pessoas para trabalhar pela implementação e a 

resistência à discussão por aqueles que não acreditam na necessidade dessa reflexão na 

escola. Portanto, finaliza: 

 

O problema é o menino não ser alfabetizado. As questões raciais não 

são colocadas como problema. Como se o racismo, as discriminações 

raciais não acontecessem. Então o que a gente percebe muito junto aos 

gestores da Rede e dos professores, é muito aquela fala “não, no Brasil 

não tem racismo”. Se não há racismo, porque a gente vai perder tempo 

pra discutir uma Lei, umas diretrizes que o foco é o combate ao 

racismo (T3, 2013). 

 

Diante dessas ponderações, entendeu-se ser necessário ampliar o 

universo de investigações e procurar localizar as unidades escolares que participaram 

desta pesquisa. Primeiramente, tem-se um levantamento inicial sobre a região onde cada 

unidade se localiza a partir do estudo de seus projetos político-pedagógicos e 

observação de sua estrutura física e de material de estudo, procurando apontar relações 

entre suas propostas e a realidade sociocultural que os circunda.  

 

3.2.1 A Escola E1 

A Escola E1 atende estudantes dos Ciclos II e III, nos turnos: matutino e 

vespertino, totalizando, em 2013, 538 alunos matriculados. Na caracterização 

pedagógica descrita no PPP, apresenta o seguinte diagnóstico: 

 

Da Ensinagem e da Aprendizagem: Indicadores mostram: a) alta taxa de 

alunos com dificuldades de aprendizagem; b) distorção Idade-Ciclo, 

principalmente no Ciclo III (em 2013 isto é uma forte realidade, já que a 

escola recebeu muitos educandos compulsoriamente transferidos de colégios 

estaduais); c) alta taxa de transferências de e para a escola; d) baixo IDEB 

(2009: 4,6 séries iniciais e 3,4 séries finais; 2011: 4,6 e 3,8 respectivamente) 

abaixo da média e da meta da RME (PPP01, 2013, p. 17). 

 

Essa escola tem 14 anos, foi fundada em 1997, pertence à Unidade 

Regional Jarbas Jayme e fica localizada na região oeste da cidade em um bairro que 

provém de um processo de ocupação por moradia.  

 

O bairro possui um Centro Comunitário, um CEMEI (Centro Municipal de 

Educação Infantil), praça urbanizada, sistema de água tratada, sistema de 

saneamento básico, rede de energia, feiras-livres, terminal de transporte 

urbano, Posto de Saúde da Família (PSF), duas escolas municipais, asfalto, 

rede de supermercado, igrejas, centro comercial [...] A associação de 

moradores foi criada em 1994 (PPP01, 2013, p. 7).  



A estrutura física da escola contempla dois pavilhões com térreo e 

primeiro andar, um com cozinha, depósito, salas de secretaria, direção e coordenação, 

banheiros e quatro salas de aula, sendo duas destinadas à sala de leitura e ambiente 

informatizado, respectivamente, e o outro com nove salas de aula e sala de professores. 

Possui uma enorme área vazia, não tem quadra poliesportiva e nem espaço de 

convivência cobertos. Alguns muros pelo lado interno estão desenhados com grafite, 

sendo dois deles referentes a atividades que promoveram o debate sobre a cultura negra. 

Alguns desses aspectos podem ser vistos nas fotos a seguir: 

Figura 21 - Aspectos físicos gerais. 

  

Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 26/11/13. 

  

A escola possui, desde 2011, o Programa Mais Educação
55

. “No período 

2012/2013, as oficinas são: Letramento, Matemática, Grafite, Capoeira, Canto Coral e 

Voleibol. Atende-se a 60 educandos em cada turno” (PPP01, 2013, p. 10). O aspecto 

geral da escola apresenta descuido com os espaços quanto à conservação de azulejos das 

salas de aula, mesas, cadeiras e paredes rabiscadas. Bebedouros são acorrentados e 

todas as passagens possuem grades. O que aparece justificado no PPP da escola, a partir 

da realidade vivida, pois “Com a constante preocupação com a segurança, foram 

instalados cadeados, fechaduras, grades de ferro. Assim é que diminuíram os furtos e o 

                                                           
55 O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, aumenta a oferta educativa nas 

escolas públicas por meio de atividades optativas que foram agrupadas em macro campos como: acompanhamento 

pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção 

da saúde, comunicação, educação científica e educação econômica. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI/MEC), em parceria com a Secretaria de 

Educação Básica (SEB/MEC) e com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação. Sua operacionalização é 

feita por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE). Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/passoapasso_maiseducacao.pdf>.  

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/passoapasso_maiseducacao.pdf


manejo das salas de aula melhorou muito, com as salas fechadas nos momentos em que 

estão sem alunos” (PPP01, 2013, p. 9). 

Figura 22 - Bebedouro de um dos pavilhões.  

  
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 26/11/13. 

Nas salas de aulas, não se observa nenhuma informação que priorize 

relações étnico-raciais de respeito entre as diferentes etnias e que tenha potencializado o 

estudo da história e cultura africana e afro-brasileira. Em duas salas, foi visto, junto com 

a sua identificação, uma de frase motivacional que intenciona o desenvolvimento de 

determinados modelos de comportamentos e atitudes (Figura 3). Apenas em uma das 

onze salas visitadas havia cartazes de atividades realizadas pelos alunos, mas nenhum 

que remetesse à cultura africana e afro-brasileira. 

Figura 23 - Identificação de salas de aula.   

   

Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 26/11/13. 

Figura 24 - Atividades afixadas em uma das salas. 

  
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 26/11/13. 

Valverde e Stocco (2009) apontam, dentre os fatores que corroboram a 

reprodução das desigualdades raciais na educação e consequente situações e processos 



sociais que marcam as experiências entre brancos e negros no sistema escolar, 

contribuindo para a diferença no percentual de escolarização:  

[...] a ausência da população negra em cartazes, fotos e informativos fixados 

no espaço escolar; a omissão de professores diante das situações de 

discriminação sofridas por crianças negras; a prática de adjetivação 

desumanizadora das crianças negras também por parte dos professores; e o 

estímulo e o tratamento mais afetivo legado à criança branca (VALVERDE; 

STOCCO, 2009, p. 914). 

 

No PPP, há uma intenção explícita de tratar da conservação e 

manutenção da área física afirmando que: “As instalações físicas afetam diretamente as 

questões pedagógicas, da segurança, de limpeza e conservação. Afetam mesmo o 

entusiasmo com que se trabalha e aprende” (PPP, 2013, p. 18). Aparece ainda na 

primeira meta – “Melhorar a qualidade total da escola: em todos os níveis e em todos os 

indicadores; construir o caminho para a dignidade e o entusiasmo de estar, pertencer e 

trabalhar na escola” (PPP01, 2013, p. 19) – a ação de “Criar novo ambiente visual e 

melhores condições para as ações pedagógicas e administrativas” (PPP01, 2013, p. 19). 

No entanto, não foi o observado na realidade. 

Em relação aos equipamentos que a escola dispõe, encontram-se listados 

no PPP01 (2013, p. 21): “máquina fotocopiadora, computadores, impressora, 

enceradeira, triturador, aparelhos de som, aparelhos e sistemas de imagem e vídeo, 

mesas de ping-pong e pebolim”
56

. Possui, ainda, “instrumentos pertencentes ao 

Programa Mais Educação (a serem utilizados com permissão e controle do mesmo) – 

violões, cavaquinho, zabumbas, timbas, pandeiros, berimbaus, bongô, agogô, afoxé, 

xequerê” (Ibidem, p. 23).  O Ambiente Informatizado encontra-se com 17 estações, 

Linux. O acervo da sala de leitura não pôde ser consultado, pois a mesma estava em 

processo de organização.  

A Sala de Leitura vem sendo aparelhada com bom acervo, fornecido pelo 

MEC e através de aquisições realizadas pela escola, além de assinaturas de 

revistas mensais de uso pedagógico. Mas, em 2012, sofreu, fruto de 

vandalismo, dois incêndios que destruíram parte do acervo, móveis e 

equipamentos e enfumaçou livros, estantes e balcões. No início de 2013, foi 

iniciada a recuperação da Sala de Leitura, com limpeza e organização, agora, 

numa sala do pavilhão superior (PPP01, 2013, p. 9-10). 

 

Para o biênio 2013-2014, a escola elegeu como tema para o PPP – 

“Cultura da Paz: cidadania, brasilidade e questões étnico-raciais”, indicando sua 

orientação relacionada com a implementação da Lei n. 10.639/2003. Em seu PPP, 

indica como filosofia da escola “a formação do indivíduo com igualdade de direitos e 

                                                           
56 Descrição mais detalhada encontra-se no PPP01, nas páginas 23 e 24. 



oportunidades, valores éticos e morais para que venham a se tornar cidadãos 

construtivamente críticos, capazes de contribuir para o país” (PPP01, 2013, p. 12), e 

explicita a opção pela temática acima descrita mostrando que: 

 O projeto vem das necessidades de: a) criar uma cultura de paz, dentro e fora 

da escola; b) combater a discriminação racial, em especial contra o negro; c) 

integrar as populações discriminadas à sociedade; d) discutir a cidadania do 

ponto de vista da paz e da não-discriminação; e) trazer a discussão para o 

“ser-brasileiro” e as necessidades e pontos de vista da cidadania brasileira 

(PPP01, 2013, p. 13). 

Está citada no referido documento, quando trata da sua concepção de 

currículo, a Lei n. 10.639/2003 como referencial para se realizar o projeto e desenvolver 

sua temática central acima apresentada, indicando pela concepção de currículo adotada 

que 

pretende ultrapassar a estrutura linear e compartimentada dos componentes 

curriculares isolados e desarticulados. Em especial, esse rompimento com a 

estrutura tradicional dos currículos objetiva a inserção das temáticas 

relacionadas à cultura afro-brasileira, às questões étnico-raciais, à 

discriminação que o negro e o índio, bem como outros grupos minoritários 

sofrem no Brasil, em consonância com as Leis 10639 e 11645 (PPP01, 2013, 

p. 29). 

. 

 

O projeto gerador da temática principal do PPP encontra-se nos anexos 

do mesmo e apresenta uma argumentação ampla e consistente baseada em dados 

estatísticos, indicadores sociais, legislação e referenciais críticos das questões que 

envolvem a preservação ambiental, a violência, o preconceito e a discriminação, 

destacando o papel mobilizador e de enfrentamento das organizações do Movimento 

Negro. Traz uma explicação acerca do entendimento da necessidade do trabalho a partir 

das relações étnico-raciais: “Quanto à questão étnico-racial, é impossível refletir e 

propor estratégias de superação das desigualdades sociais sem estabelecer, 

objetivamente, estratégias de combate ao preconceito, discriminação racial e racismo no 

Brasil” (PPP01, 2013, p. 83). 

Apesar de afirmar que o trabalho com essas temáticas se dá em todo o 

currículo escolar com a reciprocidade e colaboração entre as diversas áreas, não foi 

encontrada a menção a essas questões na descrição dos objetivos de cada disciplina ao 

longo dos Ciclos II e III. Em análise desses objetivos, constataram-se alguns limitantes 

que indicam certa confusão entre objetivo, conteúdo e metodologia, bem como não se 

percebeu a relação dos objetivos elencados com a temática geradora do PPP no Ciclo II. 



Apenas nos objetivos de História e Arte, no agrupamento “E”
57

, e Inglês, no 

agrupamento “F”
58

, são mencionados, em um dos três trimestres, estudos relacionados à 

África, africanos e afro-brasileiros e relações étnico-raciais ainda que de forma limitada, 

os quais estão abaixo relacionados: 

História: Identificar o continente africano no mapa. Conhecer a diversidade 

paisagístico-cultural desse país. Compreender a importância da África na 

formação do povo brasileiro. Identificar as características do processo de 

escravidão dos negros no Brasil. Compreender a inserção do negro na 

economia colonial, destacando o trabalho nas minas e a produção da cana-de-

açúcar. Compreender que o processo de resistência dos negros, a escravidão, 

aconteceu com a formação dos quilombos e a iniciativa de liderança de 

alguns negros. Analisar o fim da escravidão, conhecer as leis que foram 

elaboradas contra esse processo. Discutir sobre a sociedade atual, destacando 

a desigualdade vivenciada pela população negra (PPP01, 2013, p. 38); 

Arte: Reproduzir alguns objetos que apresentam a arte africana (PPP01, 

2013, p. 38); 

Inglês: Refletir sobre as questões raciais no Brasil e em outros países (PPP01, 

2013, p. 46). 

 

No Ciclo III, a menção à temática geradora está mais focalizada na 

questão da violência. Muito evidente também se dão as questões de ordem higiênica e 

sanitária e de preservação ambiental. No entanto, está explícita, nos objetivos das 

disciplinas de Ciências, História, Geografia e Arte, a intenção de implementar a Lei n. 

10.639/2003 e trabalhar as questões relacionadas às relações étnico-raciais, quando 

mencionam, ao longo dos três agrupamentos “G”, “H” e “I”, objetivos relacionados ao 

Projeto “Cultura da Paz: cidadania, brasilidade e questões étnico-raciais”. Cabe pontuar 

que, nas quatro disciplinas acima indicadas, foram encontrados os mesmos objetivos 

para tratarem da temática em questão para os diferentes anos: 7º, 8º e 9º, indicando 

limites na complexidade e aprofundamento dos assuntos abordados, pois não se 

ampliam ao longo do ciclo. 

Portanto, é possível perceber primeiramente uma clara intenção em 

debater as relações étnico-raciais nessa escola, inclusive com uma proposta estruturada 

e organizada. No entanto, ainda necessita melhor articulação entre a proposta geral e as 

intenções curriculares nas diferentes áreas que compõem os Ciclos II e III. Em segundo 

momento, procurar rever algumas confusões de entendimento sobre objetivo, 

metodologia e conteúdo, principalmente na elaboração curricular do Ciclo II. É possível 

que, com este trabalho, em longo prazo, se qualifiquem os espaços da escola, 

decorando-os e suprimindo correntes e cadeados, efetivando realmente uma realidade 

baseada em respeito e exercício pleno de direitos e deveres. 

                                                           
57 Relativo ao 5º ano do ensino fundamental. 
58 Relativo ao 6º ano do ensino fundamental. 



3.2.2 A Escola E2 

A Escola E2 atende estudantes da Educação Infantil, dos Ciclos I, II e 

EAJA, nos turnos: matutino, vespertino e noturno, totalizando, em 2013, 333 alunos 

matriculados no ensino fundamental regular. O público atendido pela escola, nos turnos 

matutino e vespertino, é composto por alunos cujos pais “são provenientes da classe 

trabalhadora e residem no próprio bairro e nos bairros vizinhos, mas também estamos 

atendendo estudantes de bairros mais distantes” (PPP02, 2013, p. 5) E os estudantes do 

período noturno “são jovens e adultos, os quais na maioria são trabalhadores” (PPP02, 

2013, p. 5). 

Essa escola pertence à Unidade Regional Maria Thomé Neto, está 

localizada na região sudoeste da cidade, na divisa dos municípios de Goiânia e 

Aparecida de Goiânia, numa região considerada em expansão imobiliária. “Esta 

Unidade Escolar é o resultado da fusão de duas Escolas: (uma) que funcionava no 

Centro Comunitário do Bairro e (outra) considerada Escola Rural” (PPP02, 2013, p.  5); 

a mesma foi inaugurada em 1992.  

A estrutura física da escola contempla três pavilhões no térreo, sendo que 

em um deles encontram-se quatro salas de aula e, em outro, mais duas; e, no terceiro, 

localizam-se dois banheiros para os alunos, sendo masculino e feminino, um banheiro 

para deficiente físico, secretaria, sala dos professores, cozinha, despensa e duas salas 

para depósito de papelaria, material de limpeza e livros didáticos. Há, também, um pátio 

aberto com alguns brinquedos de parque infantil e uma quadra coberta. A escola não 

dispõe de ambiente informatizado e nem sala de leitura. 

O aspecto geral da escola apresenta bom estado de conservação e 

limpeza. Verificou-se que na sala dos professores não há nenhuma informação visual 

sobre as questões étnico-raciais, apenas decorações com motivo infantis e um cartaz de 

mobilização sindical. Nas paredes externas das salas de aula, foram observados alguns 

cartazes provenientes de trabalhos de alunos expressando temas relacionados ao dia da 

Consciência Negra, o que não havia no ambiente interno de nenhuma sala de aula. E um 

cartaz de divulgação do Circuito da Igualdade Racial promovido pela Secretaria de 

Promoção da Igualdade Racial de Goiânia – SEPPIR/GYN, conforme se vê na figura 5. 

 

 

 

 

 

 



Figura 25 - Trabalhos expostos nas paredes dos corredores das salas de aula. 

    

    

   

  
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 11/12/13. 

 

Apenas na sala da turma de Educação Infantil havia uma boneca negra 

em cima de um dos armários, bem no alto, longe do alcance das crianças, enquanto que 

outras bonecas, brancas, estão em um estante próximas às crianças, conforme se pode 

observar na figura 6. 

Figura 26 - Bonecas da sala de educação infantil. 

      
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 11/12/13. 



O quadro profissional da escola está assim descrito:  

 

O corpo docente é composto por vinte se sete professores regentes, três 

professores coordenadores pedagógicos, dois coordenadores de turno 

(matutino e vespertino) dezoito funcionários administrativos, um diretor e um 

secretário. A maioria dos profissionais desta Escola trabalha também em 

outros horários nas escolas municipais, estaduais ou particulares (PPP02, 

2013, p. 8). 

 

Em relação aos equipamentos que a escola dispõe, encontram-se listados 

no PPP02 (2013):  

 

01 aparelho de TV; 01 antena parabólica; 01 aparelho DVD; 04 aparelhos de 

som; 02 mimeógrafos a álcool; 01 retroprojetor; 01 tela de projeção; 03 

caixas de som; 02 microfones; 01 mesa de pebolim; 01 casinha para teatro de 

fantoches; 02 computadores utilizados na secretaria; 20 bonecos de 

fantoches; 02 fotocopiadoras de pequeno porte; 01 impressora matricial; 02 

suportes de parede para caixa de som; Acervo de livros literários e DVD‟s 

fornecidos pelo MEC (PPP02, 2013, p. 10). 

 

O acervo acima referido não se encontra organizado, a escola não dispõe 

de sala de leitura e estes são guardados em um armário juntamente com outras obras 

literárias e paradidáticas sem uma classificação indicativa, misturados com alguns jogos 

pedagógicos. Foi possível perceber a dificuldade em encontrá-los de pronto, assim 

como qualquer título precisa ser procurado entre muitos. Foram mostrados os títulos 

literários e audiovisuais abaixo (na figura 7) que estavam separados para uma das 

professoras, mas existem outros, segundo a Coordenadora Pedagógica.  Também não 

foi possível visualizá-los devido à forma desordenada como estão guardados. 

 

Figura 27 - Livros literários e DVDs para abordagem da temática étnico-racial. 

    

   
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 11/12/13. 

 



O projeto pedagógico traz como uma de suas metas: “Abolir toda e 

qualquer forma de preconceito” (PPP02, 2013, p. 7), evidenciando uma preocupação 

que se relaciona à implementação da Lei n. 10.639/2003. No entanto, nas ações, não há 

indicações de como irão desenvolver essa meta especificamente e também não 

menciona explicitamente a legislação. O referencial utilizado para a conceituação de 

Currículo são as Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da 

Adolescência, citando como destaque um trecho, entretanto, sem explicitar o 

entendimento da escola sobre ele: “O currículo pode ser concebido como um projeto, 

uma trajetória, cujo processo de construção e desenvolvimento é interativo, implica 

interdependência entre o que é estabelecido no plano normativo e o que se desenvolve 

no contexto escolar” (BRASIL apud PPP02, 2013, p. 11). Além das referidas diretrizes, 

o PPP indica os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN‟s como referencial 

curricular.  

O tema geral, “Valorizando a vida”, norteia o projeto e intenciona 

desenvolver: “Discussões como o respeito a si mesmo, ao outro e ao Planeta, 

valorizando a paz e o respeito ao ser humano, o cumprimento de regras, os direitos e os 

deveres” (PPP02, 2013, p. 26), o mesmo não explicita a tematização das relações 

étnico-raciais como necessárias para a efetivação da proposta. Essa temática aparece, 

especificamente, na descrição de um dos projetos que compõem a proposta pedagógica 

mais ampla, denominado “Diversidade Cultural e Racial”, o qual traz como objetivo: 

 

desenvolver conhecimentos a respeito de várias etnias e culturas que se 

aproximam ou diferenciam da nossa, no sentido de que os nossos educandos 

valorizem mais e melhor o ser humano em toda sua integridade. Este projeto 

será desenvolvido através de leitura de livros literários que tenham essa 

temática e oficinas com atividades que possibilitem aos educandos refletirem 

sobre a aceitação e valorização de si, dos outros como descendentes e 

participantes da cultura afro e indígena (PPP, 2013, p. 26). 

 

Da forma como está descrito o desenvolvimento desse projeto, em 

oficinas, parece que o mesmo será realizado de forma fragmentada em dias específicos 

sem articulação com outros momentos da escola. Não aparece na explicação sobre o 

referido projeto nenhuma concepção de relações étnico-raciais fundamentadas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino 

de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, assim como, ao longo de todo o texto, 

não se menciona explicitamente a Lei n. 10.639/2003, que não aparece citada nas 

referências bibliográficas do PPP. 



 O Projeto “Diversidade Cultural e Racial” mais detalhado encontra-se 

nos anexos do PPP, mas também não menciona os documentos legais, o período de 

realização e nenhuma fundamentação que explicite uma concepção para a educação das 

relações étnico-raciais; não há também menção de como seria a contribuição de cada 

componente curricular.  O que justifica esse projeto é a referência em dados de não 

reconhecimento do negro por eles próprios que não têm indicação de onde foram 

retirados:  

 

As estatísticas brasileiras refletem a seguinte realidade: os negros compõem 

45,5% da população, mas ainda assim não se reconhecem. Isto porque trazem 

consigo memórias de um passado escravista, e preconceituoso, que por quase 

IV séculos foram obrigados a viver sem identidade. Esta é uma realidade 

difícil de ser mudada, mas como educadores, precisamos fazer com que os 

negros saiam desta invisibilidade, se reconheçam como negro, pois todos nós 

pertencemos à mesma raça humana. E nosso papel é trabalhar no sentido de 

promover a igualdade racial e social. Mostrando a esta grande parte da 

população brasileira que eles têm seus direitos assegurados por lei (PPP, 

2013, p. 42). 

 

Parece, nesse caso, que, para esta escola, é uma questão de limite da 

pessoa negra em simplesmente não se aceitar e se reconhecer e não da estrutura 

socioeconômica-cultural que oprime, classifica, hierarquiza, segrega e produz o 

preconceito e o racismo em relação às pessoas negras. 

O referido projeto indica em um dos objetivos: “Reconstruir a história do 

negro e do índio na visão da criança, perpassando pelos [sic] segmentos das artes 

plásticas, música, teatro e poesia” (PPP, 2013, p. 42), trazendo, talvez, um indicativo de 

como a escola pensa os conhecimentos africanos, afro-brasileiros e indígenas, 

localizados estritamente no campo da cultura. Em nenhum outro objetivo menciona a 

história e a cultura africana como necessárias a um entendimento outro das diferentes 

áreas que compõem o currículo do Ensino Fundamental e/ou como objeto da ciência. 

Observou-se que essa escola avança, todavia, em procurar elaborar um projeto 

específico para o tratamento das relações étnico-raciais, porém o mesmo é limitado em 

termos conceituais e referenciais. 

 

3.2.3 A Escola E3 

A Escola E3 atende estudantes dos Ciclos I, II e III e EAJA nos turnos: 

matutino, vespertino e noturno. Não há no PPP03 (2013) o quantitativo de alunos 

matriculados no ensino fundamental regular para o ano de 2013. O público atendido 

pela escola é composto por crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens e adultos, 



sendo que, no turno diurno, prevalecem crianças, pré-adolescentes e adolescentes 

“provenientes de famílias de baixa renda e pouca instrução formal e muitos já estão 

inseridos no mercado de trabalho” (PPP03, 2013, p. 6). Os que são atendidos no turno 

noturno, “compreendidos entre pré-adolescência e a terceira idade, geralmente têm 

jornada de trabalho acima de oito horas diárias” (PPP03, 2013, p. 6). 

Na caracterização do perfil de seu alunado, o PPP03 (2013) indica que há 

um número significativo de alunos de outros estados brasileiros, revelando um 

complexo processo migratório que interfere no processo de ensino-aprendizagem, pois 

“possuem um histórico de não frequentar a escola na idade adequada e trazem consigo 

grande defasagem no processo de aquisição de leitura e escrita em relação aos seus 

pares, uma vez que são matriculados de acordo com a faixa etária” (PPP, 2013, p. 15-

16). Outro dado que indica a caracterização dos alunos atendidos pela escola trata-se do 

perfil socioeconômico da família, fatores que tendem, de acordo com referido 

documento, a influir no processo de ensino-aprendizagem de seus educandos e 

“colaborar para a evasão escolar e também para as dificuldades/defasagens de 

aprendizagem” (PPP03, 2013, p. 16). Em nenhum momento se fazem alusão às 

características de pertencimento étnico-racial dos estudantes. 

 

Em sua grande maioria, as famílias exercem um trabalho informal e possuem 

renda mensal que varia de um a dois salários mínimos, possibilitando que 

alunos sejam beneficiados pelo Programa “Bolsa Família” do governo 

federal. A maioria mora em casa alugada e possuem poucas fontes de lazer 

(PPP, 2013, p. 15). 

  

Essa escola foi criada em 1988 e encontra-se localizada na região norte 

da cidade, pertencendo à Unidade Regional Central. Possui uma estrutura física que 

conta com três pavilhões de dois andares, sendo que, no pavimento superior, há 11 salas 

de aula e no pavimento inferior duas salas de aula, sala de leitura, laboratório de 

informática, uma sala de apoio pedagógico, sala de professores, sala da direção, sala da 

coordenação, secretaria, cozinha, almoxarifado, cinco banheiros de funcionários, três 

banheiros de alunos, sendo um para deficientes físicos, sala de vídeo, quadra 

poliesportiva coberta e um quiosque de múltiplo uso. Na parte superior, não há 

banheiros e nem bebedouro levando os estudantes a transitarem por escadas para sanar 

essas necessidades. O corredor que liga um pavilhão ao outro é fechado com grades 

para que alunos de agrupamentos diferentes não transitem livremente entre os dois 

pavilhões.  



O aspecto geral da escola apresenta razoável estado de limpeza e 

conservação. No entanto, nas salas de aula existem rabiscos pelas paredes e mobiliário. 

Apesar de as salas possuírem ventiladores, não parecem arejadas, pois retêm muito o 

calor, principalmente no período vespertino. Em nenhuma sala ou outro espaço da 

escola foi observada a presença de trabalhos ou cartazes que fizessem menção à 

educação para as relações étnico-raciais que contemplassem a história e a cultura 

africana e afro-brasileira. O único local decorado era um mural no corredor entre sala de 

direção e sala de professores que havia um enfeite natalino de uma árvore feita de CDs.  

A sala de leitura possui auxiliar de biblioteca e um acervo de 54 obras 

entre livros e revistas que abordam a temática étnico-racial. De acordo com essa 

auxiliar, esse acervo é procurado pelos estudantes a partir da indicação dos professores. 

Também professores e alunos fazem empréstimos de livros. Foi observado que tal 

acervo está organizado em prateleiras específicas, mas que as mesmas não são 

acessíveis à procura espontânea pelos alunos. Essa procura se dá durante o intervalo 

entre aulas e é orientada por essa auxiliar em caso de alguma dificuldade. Ela observa 

que esse acervo especificamente é pouco procurado pelos alunos espontaneamente. 

Parte dele está apresentado na figura 8 e contempla diferentes faixas etárias: 

Figura 28 - Parte do acervo literário. 

     

      

     



    

    

Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 04/12/13. 

 

De acordo com o PPP03 (2013), a escola dispõe dos seguintes 

equipamentos: 

 

televisões, aparelhos de DVD, retroprojetor, projetor de slides, aparelhos de 

som, mapas, mimeógrafo, máquina copiadora, quadro, giz, livros literários, 

tela para projeção, microscópio, materiais e jogos pedagógicos, 

computadores, scanner, episcópio, filmadora, máquina fotográfica (PPP03, 

2013, p. 29). 

 

O tema central do PPP é “A educação humana deve ter como premissa o 

respeito a todos os seres vivos e a preservação do meio ambiente”. Para a organização 

curricular, o PPP indica como referências a LDB, os PCN‟s, a Diretriz Curricular da 

RME/SME e o documento “Infâncias e Crianças em cena: Por uma política de 

Educação Infantil para o Município de Goiânia”. Contudo, não formaliza um 

entendimento de currículo, mas indica que o mesmo deve ser desenvolvido em forma de 

Projetos pedagógicos, o que assim se possibilita  

reconfigurar o conteúdo das áreas de conhecimento e buscar novas maneiras 

de trabalho, considerando uma variedade de linguagens (verbal, escrita, 

gráfica e audiovisual) que possibilitem o acesso a processos de pensamento 

de ordem superior, necessários para a aplicação do conhecimento a outras 

realidades; podendo vislumbrar relações conceituais entre as disciplinas 

curriculares como uma proposta pedagógica (PPP03, 2013, p. 43). 

 

Mais adiante, quando trata dos aspectos metodológicos, o documento 

explica que: 

 



O trabalho pedagógico da escola organizado por Projetos proporciona o 

rompimento com o modelo compartimentado em disciplinas isoladas, e 

ressalta a importância da inter e da transdisciplinariedade do conhecimento; 

atende a perspectiva de Escola Inclusiva, dos educandos e também das 

famílias e comunidade local. Pois os conhecimentos desenvolvidos devem ser 

aplicados e ampliados para toda a comunidade, com a participação de 

palestras, reuniões, exposições, mostras pedagógicas, e ainda com sugestões 

de encaminhamentos (PPP03, 2013, p. 49). 

 

A temática étnico-racial deverá ser trabalhada a partir do “Projeto 

Africanidades”, no qual a Lei n. 11.645/2008 é citada como referencial, indicando como 

responsáveis pelo desenvolvimento do projeto os professores de História, Geografia e 

Artes dos turnos matutino, vespertino e noturno. Possui como previsão de realização o 

3º trimestre do ano letivo, apresentando-se da seguinte forma: 

 

Durante todo o mês de novembro será desenvolvido este projeto pedagógico 

tendo como objetivo principal a discussão do racismo no Brasil; para isso 

serão estudados temas ligados à cultura e à história africana e sua 

ascendência, sobre a cultura brasileira e também a situação dos negros na 

sociedade brasileira atual (PPP03, 2013, p. 49-50). 

 

No projeto que consta dos anexos com o nome “A cultura afro-

brasileira”, a responsabilidade é endereçada aos professores de História e Geografia dos 

Ciclos I, II e III e EAJA. Diverge do primeiro no corpo do PPP já na apresentação: 

“Durante os meses de novembro e dezembro serão trabalhados textos referentes ao 

continente africano, bem como sua cultura, riquezas e problemas. Além disso, a 

valorização deste povo como parte importante para a construção do nosso país” (PPP03, 

2013, p. 152). Este indica, em sua bibliografia, as Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino da História e Cultura Africana e Afro-

Brasileira como uma referência, cujos objetivos gerais são: 

 

Identificar as principais características do continente africano (aspectos 

naturais, políticos, sociais, econômicos, culturais); Romper com o modelo 

pedagógico vigente, incluindo afro-brasileiros na condição de decisório para 

a construção da sociedade; Proporcionar condições a alunos e professores de 

apropriarem-se de novos saberes sobre a cultura Afro-brasileira; Promover 

uma nova visão da História dos Africanos do período colonial, com seus 

reinados e impérios, sua cultura e os reflexos sobre a vida do afro-brasileiro 

em geral; Garantir ao Afro-brasileiro a construção de sua personalidade com 

referência em outros negros; Proporcionar condições ao Afro-brasileiro 

promover a cidadania e igualdade racial, alcançáveis por meio de uma 

pedagogia multirracial (PPP03, 2013, p. 153). 

 

Já nos objetivos explicitados para cada componente curricular, ao longo 

dos três ciclos, a temática indicada pela Lei n. 10.639/2003 aparece contemplada nas 

disciplinas de Português, História e Arte, sendo que, para a disciplina de Arte, o 

objetivo que explicita tal temática é o mesmo para os três ciclos e nas demais áreas vão 



se ampliando de acordo com cada ciclo. Nas outras áreas de conhecimento, não se 

explicita em nenhum objetivo a intencionalidade de se desenvolver a referida temática. 

 

3.2.4 A Escola E4 

A Escola E4 atende estudantes da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental nos Ciclos I, II e III e EAJA. Foi fundada em 1960 como grupo escolar e 

passou a escola municipal em 1977, fica na região oeste da cidade e pertence à Unidade 

Regional Maria Helena Bretas. No PPP04, não apresenta o quantitativo de educandos 

matriculados em 2013. 

O público recebido nessa escola apresenta uma composição sócio-

econômica-cultural que indica o pertencimento a “uma comunidade de diferentes níveis 

socioeconômicos e profissionais residentes dos bairros adjacentes; a maioria dos pais, 

responsáveis, apresentando um nível de escolaridade relativamente baixo” (PPP04, 

2013, p. 29). 

A estrutura física da escola contempla dois pavimentos no térreo com: 07 

salas de aula, 04 banheiros, sendo 01 para deficiente físico, 01 para funcionários e 02 

para alunos (masculino e feminino), cozinha, depósito de material esportivo, depósito 

para alimentos da merenda, depósito para material de limpeza, sala de professores, sala 

para a secretaria, sala para Direção e Coordenação, Ambiente Informatizado e sala de 

leitura. Há uma quadra poliesportiva coberta, um pátio aberto entre o portão de acesso à 

escola e o portão de acesso aos pavilhões e entre os pavimentos há uma área sem 

cobertura. 

Em visita à sala de leitura, foi constatado que o principal acervo 

relacionado às questões étnico-raciais encontra-se organizado em uma prateleira com 

indicação do assunto: “Africanidade”. Essa estante fica em um canto próximo a uma 

janela a uma altura que dificulta tanto o acesso quanto a visibilidade dos alunos 

pequenos. De acordo com a auxiliar da sala de leitura, o acervo é organizado por faixa 

etária e temas. E os títulos relacionados às questões étnico-raciais estão dispostos na 

prateleira destinada aos alunos do Ciclo II. Segundo ela, a procura pelas obras ali 

organizadas não é muito grande, a não ser quando indicada por algum professor. Pode-

se perceber, pela figura abaixo, que o acervo de 14 livros literários e 07 revistas 

contempla assuntos e temas que podem ser abordados por diferentes faixas etárias. 

 

 



Figura 29 - Acervo da temática “Africanidades”. 

  

  

  

    
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 09/12/13. 

Já os equipamentos listados no PPP04 são: 

 

01 Antena parabólica com receptor, 01 Aparelho DVDOKÊ (Gradiente), 01 

Aparelho de som, 05 Aparelhos de som portátil, 06 Caixas de som, 01 

Computador (laboratório de informática), 01 Datashow (Benq), 01 

Impressora multifuncional, 01 Episcópio, 04 Impressoras, 01 Laboratório 

Didático Móvel – LDM, 01 Máquina copiadora, 05 Microcomputadores, 01 

Retroprojetor, 02 Suportes de ferro para VT e Vídeo, 04 Televisores, 02 

Vídeos cassete, 01 Mesa de pingue-pongue móvel, 03 Data-show (PPP04, 

2013, p. 32). 

  

O aspecto geral da escola apresenta bom estado de limpeza e conservação 

do espaço e dos materiais e equipamentos. Na identificação da sala de leitura, em 



painéis decorativos nas paredes internas e externas às salas, nos trabalhos dos alunos 

afixados nas paredes externas às salas e nos cartazes de divulgação foram observadas 

informações que remetiam às relações étnico-raciais, indicando um ambiente favorável 

à reflexão sobre a presença do negro na escola e fora dela. 

Figura 30 - Painéis decorativos, trabalhos de alunos; cartaz de divulgação. 

     

    
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 09/12/13. 

 

O projeto traz como filosofia: “formar os educandos conscientes da ética, 

da moral, dos seus direitos e dos seus deveres para que se reconheçam enquanto sujeitos 

sociais capazes de compreender e transformar a realidade de forma crítica e reflexiva” 

(PPP04, 2013, p. 9). Dentre as concepções adotadas pelo documento, expressa-se a de 

cultura como:  

 

A cultura compreende as relações humanas, a preservação e a construção de 

novos valores, resguardar e elaborar regras e normas, as transformações da 

realidade, as produções artísticas e literárias, as forças ideológicas e de poder 

entre outras organizações e instituições sociais que são articuladas e 

intimamente ligadas ao contexto de cada grupo social (PPP04, 2013, p. 17). 

 

Apresenta a intenção em potencializar a temática indicada pela Lei n. 

10.639/2003, quando traz como uma das 49 prioridades listadas para o desenvolvimento 

do projeto:  

 

Intervir de maneira reflexiva sobre qualquer ação ou prática preconceituosa 

ou discriminatória, para promover a aceitação das diferenças, o respeito ao 



outro e a valorização do ser humano em suas características físicas, culturais, 

sociais, econômicas e históricas (PPP04, 2013, p. 13). 

 

A temática norteadora do PPP para o triênio 2012-2014, “Escola de 

Todos e Consciência Ambiental” não indica explicitamente a tematização acerca das 

relações étnico-raciais, mas no documento há a menção à Lei 11.645/2008 que 

incorpora à Lei n. 10.639/2003 a obrigatoriedade do ensino da história e cultura dos 

povos indígenas para além da obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-

brasileira.  O trabalho é proposto através do “Projeto Cultura Indígena e Afro-

Brasileira” que é denominado no PPP como um dos projetos institucionais que serão 

desenvolvidos porque são determinados pela legislação vigente.  

Esse projeto está programado para ser desenvolvido durante o ano todo e 

não há menção a nenhuma área específica para a sua realização. “É imprescindível que 

todos os assuntos sejam abordados durante todo o ano nas diferentes disciplinas que 

fazem parte do currículo do aluno” (PPP04, 2013, p. 103). No referido projeto, tem-se 

uma reflexão inicial sobre o processo discriminatório em relação à pessoa negra e 

indígena, trazendo argumentos sobre a reprodução do preconceito no espaço escolar que 

precisa ser superada. No entanto, não utiliza nenhuma referência para desenvolver essa 

ideia. Em um dos objetivos, traz a necessidade de “Oportunizar o conhecimento básico 

em conceitos como história, economia, sociedade e cultura africana” (PPP04, 2013, p. 

101). E justifica a importância do debate destacando o potencial científico do continente 

africano, quando aponta que: 

 

Precisamos nos conscientizar que não estamos apenas contando a história de 

um continente, e sim a história da civilização humana. A história do início da 

História, com todos os seus aspectos contributivos, não apenas ao povo 

brasileiro, mas aos conhecimentos do mundo [...] O importante nesse projeto 

é não priorizar o lado exótico da cultura africana, como o batuque, a ginga, a 

capoeira, o vatapá e a feijoada [...] vamos dar prioridade a outros aspectos do 

contexto histórico-cultural africano que são desconhecidos pela maioria da 

comunidade escolar (PPP04, 2013, p. 100). 

 

Em uma das ações estratégicas do projeto “Cultura Indígena e Afro-

Brasileira”, há “Demonstrações coreográficas de Capoeira e danças” (PPP04, 2013, p. 

101). Considerando que a escola tem o Programa Mais Educação, “desde agosto/2010 

oferecendo a 125 educandos oficinas de Letramento, Matemática, Futsal, Capoeira, 

Recreação e Vôlei” (PPP04, 2013, p. 73) deduz-se que esse programa tem colaborado, 

por meio da Oficina de Capoeira, para a potencialização da temática étnico-racial na 

escola, embora não fique explícito como isso se dá. 



No Plano Anual consultado na escola, estão relacionados os objetivos e 

conteúdos de cada componente curricular. Foi observado que a temática relacionada aos 

conhecimentos acima propostos é, de alguma forma, contemplada nos objetivos e 

conteúdos de Língua Portuguesa, Geografia e História, no Ciclo II e no Ciclo III. Já 

Educação Física traz como objetivo: “Reconhecimento e valorização de atitudes não 

discriminatórias quanto à habilidade, sexo ou outras, como conduta eficiente para a 

inclusão de todos nas práticas da cultura corporal de movimento” (PLANO ANUAL, 

2013, p. 50). Ademais, não foi constatada referência alguma às Diretrizes Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e Ensino da História e Cultura Africana e 

Afro-Brasileira em nenhuma das áreas. Todas têm como referência os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, mas não os cita em nenhuma passagem quanto ao tema 

transversal “Pluralidade Cultural”. 

 

3.2.5 A Escola E5 

A Escola E5 recebe estudantes dos Ciclos I, II e III nos turnos diurnos e 

EAJA no turno noturno. “A mesma atende em média 1154 alunos nos três turnos” 

(PPP05, 2013, p. 4). Foi fundada em 1998, pertence à Unidade Regional Brasil di 

Ramos Caiado e está localizada na região noroeste:  

 

O bairro é asfaltado, tem rede de água tratada e energia elétrica. A escola 

possui apenas um telefone público. Não há rede de esgoto. A clientela da 

escola é composta pela classe popular em um meio social onde predomina o 

ensino fundamental incompleto de educação, renda familiar baixa, sendo que 

várias famílias participam dos projetos de renda mínima do governo (PPP, 

2013, p. 4). 

 

A estrutura física da escola contempla três pavimentos, sendo um de dois 

andares e dois no térreo com: 13 salas de aula, 03 banheiros (um para atender alunos 

com necessidades especiais), 01 sala dos professores, 01 sala de coordenação, 01 sala de 

direção, 01 sala de leitura (com funcionamento parcial), 01 sala de secretaria, 01 sala de 

ambiente informatizado, 01 cozinha com despensa, 01 pátio coberto, 01 área aberta e 01 

quadra coberta (no momento interditada devido ao risco de desabamento). 

A escola dispõe dos seguintes recursos pedagógicos: 

 

Jogos pedagógicos, mapas de: Goiânia, Goiás, Mundi e Regional do Brasil, 

02 aparelhos de DVDs, 02 Data Show, 02 TV‟s a cores, 05 sons portáteis, 05 

microfones (02 com fio e 03 sem fio), materiais específicos para Educação 

Física, máquina fotográfica, 25 computadores, 01 filmadora, 01 mesa de som, 

06 impressoras, 04 caixas de som acústicas, 02 amplificadores, 02 mesas de 



pebolim, 01 mesa de ping pong, 02 fotocopiadoras multifuncionais, vários 

livros literários, Laboratório Móvel de Ciências (PPP05, 2013, p. 7). 

Em visita aos espaços da unidade escolar, pode-se perceber um aspecto 

geral de bom estado de limpeza e conservação do espaço e dos materiais e 

equipamentos. É visível uma preocupação com o aspecto visual que contemple os 

trabalhos e eventos realizados pela escola. Muitos são expostos em murais, paredes 

internas e externas às salas de aula. Na figura 11, pode-se perceber trabalhos sobre a 

reflexão da constituição do povo brasileiro e sobre o Dia Nacional da Consciência 

Negra e um mural de personagens do folclore brasileiro. 

Figura 31 - trabalhos expostos e mural. 

    
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 05/12/13. 

 

Nos muros internos, foram realizados grafites em anos anteriores a 2013 

que contemplam a reflexão crítica sobre a presença negra na sociedade brasileira, como 

se pode observar na figura 12. Este trabalho foi realizado pela Oficina de Grafite do 

Programa Mais Educação que consta do PPP05. 

Figura 32 - Grafites nos muros internos. 

   



   
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 05/12/13. 

 

No entanto, quando se aprecia o mural que intenciona provocar atitudes 

de respeito entre as pessoas, o mesmo retrata as pessoas exclusivamente com o papel da 

cor branca, não contemplando a policromia da composição das peles dos diferentes 

sujeitos da escola como se nesta escola somente existissem pessoas brancas de acordo 

com o que se pode observar na figura 13: 

Figura 33 - Mural sobre a temática cultura da paz. 

      

  
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 05/12/13. 

 

O PPP05 apresenta o currículo como prática pedagógica que “envolve 

mediações externas e internas ao contexto escolar, uma vez que são estabelecidos 

objetivos de acordo com a realidade dos educandos” (PPP05, 2013, p.11). A proposta 

curricular apresentada no documento é constituída por eixos temáticos. O tema central 

do projeto para 2013 é “Formação para a Cidadania” e deste foram elencados três eixos, 



um para cada trimestre e os subtemas de acordo com a faixa etária. Em nenhum deles 

está explicitamente contemplada a reflexão acerca das relações étnico-raciais. Os eixos 

ficaram assim definidos: 

 

1º Eixo Temático: Sustentabilidade e Meio ambiente e Cidadania 
Subtemas: Meio ambiente, conceito de sustentabilidade; 2º Eixo Temático: 

Saúde e Qualidade de vida e formação do cidadão (maio, junho e agosto) 
Ciclo II e Ciclo III - Subtemas: Drogas, DST, sexualidade; dengue; 

alimentação saudável; Os tipos de  violência; Gravidez na adolescência; 

Escola da Inteligência; Ciclo I – Subtemas: Dengue; Alimentação saudável; 

Escola da Inteligência; 3º Eixo Temático: Formação de leitores e Mundo 

do Trabalho (setembro, outubro e novembro e dezembro) Ciclo II e 

Ciclo III - Subtemas: Leitura de mundo; Consumismo, empreendedorismo; 

educação financeira (DSOP) Ciclo I   - Subtemas: Leitura de mundo; Palavra 

Cantada; Educação Financeira; O prazer de ler e escrever (grifos do autor) 

(PPP04, 2013, p. 12). 

 

Dentre os anexos, encontra-se a proposta curricular apenas da Educação 

Física, na qual se faz a opção por uma perspectiva crítica denominada “Cultura 

Corporal”. Esta, de acordo com o PPP05, é entendida “como as manifestações 

construídas pela sociedade que têm como especificidade as Atividades Físicas e o 

Lazer, porém com um foco consciente, ou seja, é tratada como conhecimento que 

merece reflexão” (Ibidem, p. 34). Dentre os conhecimentos que contemplam essa 

perspectiva, são apresentados: 

 

A Cultura corporal abrange: os esportes (futebol, basquete, vôlei, handebol, 

atletismo, natação, lutas, ginástica, etc), as danças (tradicionais, midiáticas, 

infantis, clássicas, dança-educação, dança expressiva, dança teatro, etc), as 

lutas (capoeira, jiu jitsu, karatê, etc), os jogos e brincadeiras (tradicionais, 

cooperativos, competitivos etc), Ginástica (artística, rítmica, olímpica, geral, 

etc). Lembrando que as lutas e a ginástica são destacadas do esporte, pois 

possuem algumas características que podem ser trabalhadas de forma mais 

efetiva separadamente, como a filosofia das lutas orientais, a expressão 

artística da ginástica. Devido ao tempo pedagógico, a estrutura e a realidade 

contextual da escola e dos alunos, foram delimitados alguns conteúdos a 

serem privilegiados. 

 

Na seleção dos conteúdos apresentada, indica-se que: “Nas lutas, vamos 

privilegiar a vivência da capoeira, já que esta é legitimamente brasileira e possibilita a 

abordagem da cultura afro-brasileira” (Ibidem, p. 39). Entretanto, quando relaciona os 

conteúdos por ciclo, a capoeira aparece somente como conteúdo para o Ciclo I, apesar 

de nos objetivos dos ciclos II e III estar contemplada da seguinte maneira: “Vivenciar e 

conceituar diferentes modalidades de luta, como expressão cultural, com destaque para 

capoeira” (Ibidem, p. 37). Isso sugere que existe a intencionalidade na proposição dos 

objetivos, mas a mesma se desarticula ao pensar a efetivação do conhecimento e, 

principalmente, o debate em torno das relações étnico-raciais. 



Outro anexo contempla o projeto “Consciência Negra: História e Cultura 

Afro-Brasileira e Indígena”, o qual não é mencionado em nenhum momento ao longo 

do corpo do documento, assim como os outros projetos que estão em anexo. Não se 

indica também o seu período de realização. Na apresentação do projeto, tem-se a 

obrigatoriedade da Lei n. 11.645/2008, trazendo uma explanação baseada na mistura de 

raças para explicar a composição racial brasileira: 

 

a necessidade de resgatar, conscientizar e valorizar a cultura afro-descendente 

entre os educandos. Haja vista a não identificação étnica dos alunos com essa 

cultura. Provavelmente um dos motivos que levam a relegarem a “sua própria 

cultura”, seja a falta de informações e conhecimentos a esse respeito (PPP05, 

2013, p. 63-64). 

 

A principal referência para a justificativa do projeto é 

 

a esperança de contribuir para a diminuição dos preconceitos no cotidiano 

escolar, seja ele qual for. A formação étnico-cultural do Brasil foi construída 

sob os pilares de povos brancos, índios e negros, dessa mistura surgiram 

ainda os cafuzos, amarelos e pardos. E todos juntos, hoje, é um só povo, o 

povo brasileiro (PPP05, 2013, p. 63). 

 

Compreende-se, a partir dessa exposição, que no entendimento da escola 

fica explícita, inicialmente, a ideia de que o distanciamento do sujeito da cultura é uma 

responsabilidade individual, pessoal e, em segundo lugar, que a conjugação racial é algo 

pacífico, harmonioso, um processo “praticamente” natural sem nenhum tipo de conflito. 

Tem-se aí, pois, um equívoco histórico de compreensão acerca da constituição da 

sociedade brasileira. 

Perante o levantamento feito na SME/Goiânia sobre o processo de 

implementação da Lei n. 10.639/2003, pode-se perceber que há uma dificuldade de 

articular ações e concepções sobre a temática étnico-racial, tendo em vista que nessa 

rede ainda não se constituiu uma política de implementação, o que limita as ações no 

campo da formação. A preocupação com o processo de formação continuada em serviço 

é notório, porém precisa ser ampliado, pois ainda não se tem a sistematização de como 

esse processo tem reverberado nas práticas pedagógicas.  

É, pois, algo para se pensar diante das constatações de Paula e Guimarães 

(2014), que apresentam a conclusão de uma pesquisa de tipo estado da arte sobre a 

formação de professores com vistas à implementação do estudo da História e Cultura da 

África e Afro-Brasileira, conforme dispõe a lei federal nº 10.639/2003. Os autores 

indicam que, a partir de 2003, com a promulgação da referida lei, há uma mudança no 



foco da formação de professores quanto à incorporação das questões étnico-raciais e 

seus desdobramentos nesse processo formativo indicando que: 

A formação de professores tornou-se um dos principais focos das políticas 

públicas governamentais e das ações dos órgãos e instituições educacionais, 

seja na educação básica seja na superior. Nesse contexto, a formação 

continuada tem sido o remédio receitado para resolver o problema dos 

milhões de professores que não tiveram acesso a uma educação positiva para 

o tratamento das questões raciais e étnicas, para o reconhecimento e 

valorização da História e Cultura da África e Afro-Brasileira, e dos 

descendentes dos africanos e suas diásporas no cotidiano das escolas 

(PAULA; GUIMARÃES, 2014, p. 437; Grifos dos autores).  

 

É preciso que se compreenda a dimensão da formação em um complexo 

de política de implementação que por si só não é suficiente para corroborar a efetivação 

do que se pretende a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana. Existem outros fatores que precisam ser pensados e priorizados 

conjuntamente, tais como: a produção de material didático-pedagógico, adequação do 

espaço físico e pedagógico das escolas, acompanhamento sistemático das práticas e 

sistematização das experiências bem sucedidas, dentre outros. Sem deixar de considerar 

que:  

 

A lei federal 10.639/2003 tornou-se um marco periodizador político, legal e 

histórico. A formação continuada, que até então era considerada uma 

panaceia para resolver os problemas do ensino e da aprendizagem na 

educação escolar básica de um modo geral, torna-se basilar para a 

implementação da obrigatoriedade do estudo da história e da Cultura 

Africana e Afro-Brasileira, tendo em vista a formação inicial considerada 

lacunar ou mesmo insatisfatória neste campo (PAULA; GUIMARÃES, 2014, 

p. 445). 

 

Os dados evidenciam que a constituição de uma equipe com formação 

específica para acompanhamento e orientação junto às unidades escolares é 

imprescindível para que se possa compreender o complexo debate em torno das relações 

étnico-raciais no sentido de se superar visões estereotipadas e limitadas sobre o processo 

de constituição da sociedade brasileira.  

Partindo-se para as escolas, é possível perceber um esforço coletivo em 

se debruçar, mesmo com diversos limites no campo operacional, conceitual e estrutural, 

sobre a reflexão desencadeada pela Lei n. 10.639/2003, que mexeu com as certezas 

científicas e com o entendimento sobre o currículo escolar. A seguir, pode-se ampliar 

essa percepção inicial diante das revelações que se processaram no trabalho de pesquisa 

empírica. 



3.3 HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA NO TRABALHO ESCOLAR DA 

RME/GOIÂNIA: EXPERIÊNCIAS E PRÁTICAS ESCOLARES 

 

Para compor este estudo, contou-se com a participação de 10 

coordenadores pedagógicos, 05 (cinco) diretores e 56 professores. Dentre os professores 

que responderam ao questionário, 33 atuam nos ciclos I e II. Esse dado revela os limites 

desta pesquisa quando se coloca em pauta as áreas de mobilização dos conhecimentos 

sobre a história e a cultura africana e afro-brasileira, tendo em vista que nesses ciclos 

praticamente atuam professores pedagogos que atendem às áreas de Língua Portuguesa, 

História, Geografia, Arte, Ciências e Matemática no Ciclo I e o professor de Educação 

Física. No Ciclo II, acrescenta-se a estes o professor de Língua Estrangeira e de 

Matemática.  

A partir dessa compreensão, busca-se, a seguir, apresentar os dados 

coletados acerca das percepções desses sujeitos sobre a legislação, suas implicações 

pedagógicas e o currículo escolar que se concretiza no trabalho por eles realizado. Os 

dados foram categorizados a partir da compreensão dos sujeitos sobre a importância e 

obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar, das 

práticas escolares associadas à história e cultura africana e afro-brasileira propostas e 

realizadas no trabalho docente e da formação para o trabalho com história e cultura 

africana e afro-brasileira. 

 

3.3.1 Importância e obrigatoriedade da história e cultura africana e afro-brasileira 

no currículo escolar 

 

A busca por entender qual é a importância dada à história e à cultura 

africana e afro-brasileira em todo o currículo escolar aponta para a compreensão de 

como esses saberes se localizam na constituição das relações étnico-raciais no espaço 

escolar das unidades que integraram esta pesquisa. 

Sobre a importância da história e cultura africana e afro-brasileira, na 

forma de lei, para a realidade educacional goianiense, diretores e coordenadores 

revelam unanimidade na crença da necessidade de tais conhecimentos no ambiente 

escolar, principalmente quando remetem a questões de ordem moral, como o tratamento 

de valores relacionados ao respeito e à tolerância. Os depoimentos indicam que existem 

posturas preconceituosas vividas pelos estudantes e pelos educadores e que o processo 

de inclusão desses conhecimentos no currículo evidencia tais posturas, pois houve a 

necessidade de intervenção do Estado para que tais temáticas fossem inseridas no 



currículo escolar. “Queira ou não, se deixar passar não é trabalhado, para poder 

conhecer um pouco da nossa história, das nossas origens e mesmo combater a questão 

do preconceito” (C2E2). 

 

É muito importante, mas por outro lado eu penso que essa palavra na 

forma de lei, demonstra que a gente teve que fazer uma lei pra gente 

poder aceitar a cultura africana e acho assim, que está muito ligado ao 

preconceito e ao racismo, no meu entender, não precisava ter uma lei, 

pra gente aceitar a cultura dos nossos antepassados. Precisou fazer 

uma lei pra gente poder aceitar, e, eu falo assim, como um todo, 

principalmente nas escolas, que a gente lida com várias culturas (D3). 

 
Quando nós começamos com o projeto, há vários anos atrás, nós 

começamos a descobrir como todos nós somos preconceituosos, como 

é necessário fazer um trabalho para que desmistifique toda essa 

questão da africanidade ou da cor ou da raça ou da etnia (C1E2). 

 
[...] eu acredito que são valores que a gente tem que passar para os 

nossos educandos, essa formação de que nós não devemos ter uma 

concepção preconceituosa diante da nossa própria formação enquanto 

etnia mesmo. Então eu percebo assim que essa relação de preconceito 

ela existe e uma vez que a gente trabalhe isso na escola a gente 

desconstrói muitos dogmas que advém da própria cultura da gente 

dessa questão do preconceito contra o negro (D4). 

  
Eu penso que é extremamente importante porque foi a partir dessa lei 

que as escolas ou que toda a rede começou a se movimentar no 

sentido de trabalhar a questão da diversidade étnico-racial, antes de 

ser uma obrigatoriedade nós não nos preocupávamos com isso, foi só 

a partir dessa obrigatoriedade que começou a surgir os projetos e nós 

temos visto algumas mudanças nesse sentido (C1E2). 

 

Essa importância se afirma, ainda, a partir da presença de pessoas negras 

na escola e que por ter sido essa presença historicamente negligenciada faz-se 

necessária a discussão desses conhecimentos. Isso porque se acredita que existem 

preconceitos a serem superados e que o estudo da história e cultura africana e afro-

brasileira colabora para a compreensão do processo de formação do povo brasileiro, 

valorizando o legado africano e mostrando aspectos positivos da pertença afro-

brasileira. Um indicativo que tal pertença positiva foi negada e por isso precisa ser 

destacada, conforme se observa nas falas a seguir: 

 

Nós entendemos assim, que estudar a história da cultura afro-brasileira 

é importante porque a criança precisa entender que ela é brasileira e 

pra ela chegar aqui houve uma mistura de raças e agente entende que 

historicamente falando os africanos sempre ficaram em último plano, 

sempre se fala da chegada dos portugueses, dos europeus e nunca se 

valorizou como deveria nosso legado africano em sala de aula (D2). 



A história e cultura africana fazem parte da nossa história, nós somos 

parte dessa história e a lei torna obrigatório estudar, conhecer melhor, 

então eu acho superimportante (C2E1); 

 

Eu acredito que em todo o processo educacional, todas as questões 

que se referem a origem do povo, ao nosso processo histórico mesmo 

de formação, então é importante que a gente trabalhe com os nossos 

educandos [...] (D4).  

 

Eu penso que é de fundamental importância, pois a cultura africana 

influencia diretamente na cultura brasileira, tanto na arte, na 

alimentação, na forma de ser e estar no mundo, tem uma grande 

contribuição dessa cultura, então eu considero assim de fundamental 

importância [...] e todos os anos ao longo do ano, a gente vem 

trabalhando essa temática de forma a conscientizar o aluno sobre a 

importância dessa cultura na nossa cultura (C2E4). 
 

Apesar dessa crença na importância desses conhecimentos, diretores e 

coordenadores não indicaram uma análise do contexto educacional goianiense; trataram 

da questão ora de forma genérica no âmbito da sociedade brasileira, ora de forma 

localizada no âmbito da sua própria escola, sem utilizar, por exemplo, dados do senso 

escolar, que podem mostrar a presença marcante de estudantes afrodescendentes, ou 

como tais estudantes são percebidos no ambiente educacional.  

Para os professores que responderam ao questionário sobre o tratamento 

da história e cultura africana e afro-brasileira em suas disciplinas, antes da promulgação 

da Lei n. 10.639/2003, o trabalho já vinha sendo realizado por 38, ou seja, 67,85% dos 

56 participantes, revelando que a temática já possuía certa importância nessas escolas. 

Dos 38 participantes que já realizavam um trabalho com a temática indicada pela 

legislação, 32 (84,2%) indicaram como isso acontecia em suas respectivas áreas de 

atuação, conforme aparece no quadro abaixo: 

QUADRO 01 – PRÁTICAS QUE ERAM REALIZADAS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA LEI N. 10.639/2003. 

E1  

PARTICIPARAM: 13 

 

- Em projetos e sequência didáticas; 
- Nas aulas de História como valorização da contribuição da cultura negra; 
- Em debate sobre preconceito; 
- Nas aulas de Ed. Física com a capoeira;  
- Através de texto e próximo ao mês de maio. - O professor mesmo que extracurricular pode trabalhar a 
diversidade cultural e como geografia trabalha com o mundial e o local, pode fazer isso aos alunos. 

E2  

PARTICIPARAM: 11 

 

- Através de aulas sobre a capoeira, por exemplo;  
- Questões relacionadas à identidade da criança negra; 
- Durante as aulas. 

E3 
PARTICIPARAM: 11 

- Em projetos e conteúdos escolares, 
- Nos conteúdos de História; 
- Com textos diversificados para estudo em Língua Portuguesa. 

E4 
PARTICIPARAM: 07 

- História da escravidão, África etc; 
- Quando estudávamos sobre os diferentes povos e raças ou a composição do povo brasileiro;  
- Abordagem em áreas específicas.  

E5 
PARTICIPARAM: 14 

- Atividade multidisciplinar;  
- Retratando a literatura afro-brasileira; 
- Através de literatura específica; 
- Através das atividades, apresentações e discussões em sala; 
- Aulas, projetos; 
- Dentro e fora da escola. 



Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

Quanto à necessidade da obrigatoriedade da história e cultura africana e 

afro-brasileira no currículo escolar, a partir da disciplina específica em que lecionam, os 

professores foram praticamente unânimes em indicar a necessidade. Apenas uma 

participante, da E4, pontuou que “acredita ser desnecessária, pois, afirma que a cultura 

africana e sua influência na cultura brasileira já é um conteúdo desenvolvido em 

história”. O quadro abaixo sintetiza os argumentos apresentados, nos quais se negritam 

aqueles que indicam um posicionamento em relação à negação desses saberes: 

QUADRO 02 – A HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA É NECESSÁRIA PORQUE: 

E1  

PARTICIPARAM: 13 

 

- a sociedade precisa aprender sobre a diversidade cultural;  
- faz os alunos ampliarem os seus conhecimentos;  
- há uma cultura a ser ensinada. 
- traduz a verdadeira história e cultura do povo brasileiro e que nem todos têm ou tiveram a 
possibilidade de conhecer; 
- enriquece a discussão e amplia o debate; 
- revela a nossa historicidade, as nossas raízes. 
- faz parte da identidade do povo brasileiro; 
- ajuda a compreender e respeitar a cultura de outras raças e de outros povos; 
- é a história de nosso povo; 
- precisamos conhecer mais a contribuição do negro para a formação da cultura brasileira; 
- estão intimamente ligadas à historia e cultura do nosso país; 
- é necessário garantir o trabalho com a temática. 

E2  

PARTICIPARAM: 11 

 
 
 
 

 

- é necessário o conhecimento para as crianças;  
- nossa dívida com os negros é grande e ainda existe muito preconceito; 
- trabalha as diferenças culturais, éticas, etc; 
- é importante esse conhecimento para os alunos; 
- para que o conhecimento verdadeiro da história seja conhecido; 
- a cultura afro-brasileira e africana são muito ricas, podendo ser exploradas vários temas durante as 
aulas;  
- valoriza a cultura afrodescendente; 
- é preciso esclarecer o assunto para os alunos; 
- reconhece a importância do negro no processo de formação do país e contribui para a autoestima da 
criança negra; 
- estudar história da cultura não é só responsabilidade do professor de História e sim de todos; 
- para a conscientização de todos sobre a diversidade. 

E3 
PARTICIPARAM: 11 

- ainda existe um preconceito-discriminação; 

- para abordar a cultura africana. 

- devemos trabalhar a cultura africana, mas não se esquecer que outras culturas no nosso Brasil, 

indígena, japonesa, europeia [...]; 

- trabalha a cultura africana e afro-brasileira; 

- desmitifica a questão social, mas no sentido de história e cultura; 

- contribui para o conhecimento histórico da cultura africana para os alunos; 

- para que se conheça a cultura africana; 

- referente à cultura africana; 

- faz parte da formação do povo brasileiro; 

- a cultura africana está presente em todo o país. 

E4 
PARTICIPARAM: 07 

- se não houvesse a obrigatoriedade nem todos trabalhariam o tema proposto; 

- conscientiza que vivemos uma diversidade e precisamos respeitar a todos; 

- promove reflexões acerca da necessidade de se respeitar as demais culturas; 

- a temática deve ser abordada por todos os docentes; 

- faz parte de nosso arcabouço histórico, é necessário para o entendimento do ser humano como 

homem sócio-histórico. 

E5 
PARTICIPARAM: 14 

- vai trabalhar a origem social e cultural da cultura afro que faz parte da cultura brasileira;  

 - educar é conscientizar o aluno sobre a igualdade social; 

 - valoriza o aspecto socioantropológico; 

- eles também fizeram o Brasil; 

- amplia o conhecimento e a reflexão dessa cultura; 

- amplia o trabalho em relação ao tema; 

- para o conhecimento das verdadeiras origens e diminuição da discriminação do negro; 



- além de conhecer as características de outras culturas é importante abordar a origem do nosso povo; 

- se faz necessário o conhecimento das verdadeiras origens dessa cultura;  

- todos devem aceitar um ao outro considerando que somos iguais em direitos e deveres; 

- combater o preconceito. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

Pode-se afirmar que nesse grupo de professores a necessidade de uma lei 

que tratasse dos conhecimentos africanos e afro-brasileiros se deve ao fato de que, 

geralmente, esses conhecimentos não eram referendados nos currículos, o que se revela 

quando estes respondem à questão 07
59

, exceto por um participante da E3 que disse que 

não era necessário tornar obrigatório, pois “já era algo comum e trabalhado 

historicamente dentro do currículo escolar”, podendo-se observar tais indicações no 

quadro-resumo a seguir: 

QUADRO 03 – CAUSAS APONTADAS PARA A NECESSIDADE DE SE TORNAR OBRIGATÓRIO O ESTUDO DA HISTÓRIA E CULTURA 
AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA EM TODO O CURRÍCULO ESCOLAR 

E1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- para estabelecer a garantia da discussão e trabalho da temática no âmbito escolar;  

- por não fazer parte do currículo, era talvez considerado por muitos um conteúdo opcional, sem grande 

importância; 

- porque nem todos procuravam valorizar a participação do negro e pelo fato de o Brasil ser um país 

onde há muita discriminação contra o negro; 

- para não deixar de lado um assunto tão caro para nos reconhecermos como povo mestiço;  

- pois assim a cultura afro-brasileira pode ser trabalhada de forma interdisciplinar a todas as disciplinas; 

- para compreender melhor nossa cultura e nos reconhecermos como povo, além de valorizar nossa 

história;  

- para que se torne uma realidade nos currículos escolares;  

- para que se pudesse corrigir uma falha histórica de nosso país;  

- fazer uma abordagem mais sistêmica sobre a cultura afro-brasileira;  

- não era considerado importante para o conhecimento do aluno;  

- devido à importância do assunto no meio escolar;  

- devido à diversidade cultural, vivemos em um país de grande descendência negra.  

E2  

 
 
 
 
 
 
 

 

- para que o assunto fosse abordado de forma mais detalhada e consciente;  

- pela necessidade de disseminar a igualdade entre todos, independente da raça;  

- porque em muitas escolas esse tema nem sempre era abordado;  

- para garantir aos alunos esses conhecimentos e diminuir alguns preconceitos;  

- porque só assim todos terão acesso a essa história;  

- porque não havia muito interesse sobre o tema. Era dada prioridade a outros;  

- para que se valorize a afrodescendência;  

- para aprofundar o conhecimento dos alunos nesse assunto;  

- para corrigir erros do passado; 

- para que as crianças não cresçam com hábito de discriminação racial; 

- por causa das várias ocorrências referentes à discriminação das diferentes raças e culturas. 

E3 - para tornar possível a questão sobre o assunto; 

- para valorização e respeito da cultura;  

- para aumentar a discussão em âmbito brasileiro, começando da educação; 

- para trabalhar historicamente dentro do currículo nas escolas; 

- para que a discussão fosse proposta para toda a sociedade;  

- para que se debata o assunto, pois essa cultura deu contribuições importantes para a cultura brasileira;  

- convivência;  

- para conhecer nossas origens e compreender a contribuição dos negros africanos; 

- porque, muitas vezes, pela organização ou mesmo desinteresse, esse tema não tinha tanta importância 

em algumas escolas ou regiões do Brasil.  

E4 - antes, quase não era estudado; 

- possibilitar o trabalho interdisciplinar; 

- porque não tinha o devido valor diante da sociedade; 
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- para oficializar e sistematizar os conteúdos e os aspectos relevantes aos conhecimentos da formação 

da nossa cultura; 

- devido à importância do tema, ou seja, reconheceu-se a importância da contribuição; 

- valorização da cultura africana e reconhecimento de sua influência na formação da cultura brasileira; 

- porque tanto este como outros assuntos são subjugados e pouco relevantes para atuação do indivíduo 

no meio do trabalho. 

E5 - fazem parte da cultura brasileira (origem);  

- aprender a respeitar e conscientizar sobre a cultura afro-brasileira; 

- melhorar a conscientização sobre os valores de cada um; 

- melhorar a conscientização sobre os valores de cada um e aprender a respeitá-los;  

- reservar espaço para a cultura afro; 

- porque com a obrigatoriedade os valores são mais evidentes;  

- devido à falta de interesse nesta abordagem;  

- ampliar a discussão e o conhecimento sobre o tema;  

- a maioria da população, inclusive os negros desconhecem a verdadeira origem, costumes e influência 

da história africana nos nossos costumes, linguagem, músicas; 

- para identificar as lutas, as conquistas e a influência desse povo em nossa cultura;  

- para que todos conheçam as lutas e conquistas desse povo sofrido;  

- porque é nosso dever reconhecer que todos nós somos iguais perante a lei de Deus;  

- pensar na formação crítica, entender a necessidade de discussão sobre o tema. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

E quando essa necessidade se refere às unidades em específico, o grupo 

participante de coordenadores pedagógicos reafirma a crença do trabalho sobre os 

conhecimentos. Todavia, a maioria não entende que, na sua unidade escolar, precise da 

obrigatoriedade, pois já apresenta um trabalho consolidado, havendo um certo consenso 

no entendimento de se realizá-lo. “Bom, eu não concordo com a obrigação, eu acho que 

não deveria ser uma obrigatoriedade [...]. Para a nossa realidade escolar aqui, a gente já 

tem isso muito bem claro, já trabalha, não precisaria de uma lei para que isso 

acontecesse” (D5). Mas em algumas respostas observa-se que há posturas de resistência 

no trato com tais conhecimentos, como se vê em três escolas. E, por isso, acredita-se ser 

necessário a obrigatoriedade, como se pode perceber nos relatos abaixo:  

 

Eu acho que sim, porque se você não tiver uma lei que te obrigue às 

vezes, nesse caso, a cultura e a história afrodescendente fica para 

escanteio [...] é necessário, sim, para que garanta que haja esse 

entendimento da questão da história da África em sala de aula [...] 

ainda falta àquele colega ser um pouco tocado e a gente entende toda 

uma questão cultural enraizada na cabeça dos colegas, essa resistência 

que ainda existe, o fato de até ser mais moreno do que eu e não se 

aceitar como descendente de negro é mais complicado mesmo. A 

gente acha que a lei, ela veio também para legitimar e assim não quero 

usar o termo forçar, mas garantir que isso seja implementado na escola 

como todo mundo (D2). 

 

Eu acho que sim. Até que isso se torne uma coisa comum, trabalhar 

isso no dia a dia é necessário que se tenha uma lei, sim. Só a partir da 

lei é que nós mesmos tomamos consciência da necessidade de se 

trabalhar isso, trabalhava o bulling, trabalhava mil e outras coisas, mas 

não trabalhava a questão do preconceito e da própria origem do povo 



brasileiro, não se trabalhava. Eu acho que por um bom tempo essa 

questão da obrigatoriedade é importante (C2E2). 

Muito, a gente tem muito conflito na unidade em relação à raça, em 

relação às diferenças, a diversidade da escola é muito grande e a gente 

tem uma necessidade enorme de estar fazendo esse trabalho de 

conscientização (C1E1). 

 

Sim, acho que é necessário como havia dito para garantir a efetivação 

do trabalho (C2E3). 

 

Apesar da contradição entre a fala da direção e coordenação no caso das 

escolas 01 e 03 quanto à necessidade de ser ou não obrigatório o estudo da história e 

cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar, é visível que todos, de uma forma 

ou de outra, defendem a necessidade do trato dos conhecimentos em suas respectivas 

escolas. Reconhecem a presença negra na escola e que esses conhecimentos reverberam 

em posturas de reconhecimento e valorização. Assim, “é bem provável que a maioria 

dos nossos alunos seja negro, ou descendente de negro, tenha algum parentesco” (D1). 

 

Principalmente porque essa escola nasceu da necessidade de mudar, 

um povo de assentamento, de pessoas que vieram de região de risco e 

também desde o início de 1998, que a escola começou e no ano 

seguinte eu vim pra cá. A gente sabe da necessidade de respeitar as 

diferenças, de trabalhar a socialização desses alunos, de dar a eles a 

oportunidade de conhecer espaços, que com as famílias eles não têm e 

mesmo de se sentir gente, se sentir importante, respeitado, valorizado, 

tem sido trabalhado desde o início (C2E1). 

 

Quando foi solicitada a opinião desses participantes sobre por que foi 

necessário tornar obrigatório o estudo dos conhecimentos da história e cultura afro-

brasileira e africana em todo o currículo escolar, em todas as escolas houve o 

reconhecimento da existência do preconceito e do racismo na sociedade brasileira. “Eu 

penso que é por causa do preconceito mesmo e do racismo, a gente tem um racismo 

velado no Brasil” (D3). Associada a isso, se tem a indicação da questão religiosa como 

um fator determinante no limite do trato dos conhecimentos no ambiente escolar, 

reverberando na formação familiar e crença pessoal de professores que não entendem 

como tratar tais conhecimentos e resistem a colocá-los em sua prática pedagógica.       

“[...] e tem a questão também da dificuldade de alguns entenderem o que é cultura, o 

que é religião [...]; algumas colegas que são evangélicas têm uma resistência porque já 

vincula África com o candomblé e não sei mais o quê” (D2). 

Porque cada pessoa realiza um trabalho, como se diz, ele enxerga 

conforme o chão de onde ele pisa, com a concepção de formação que 



ele teve, de forma religiosa, de família, então ele coloca o trabalho 

dele em prática, conforme o que ele acredita. E ainda tem muita gente 

que por questão religiosa tem muito preconceito e quando isso se 

torna lei, a pessoa vai buscar um esclarecimento, precisa buscar 

mesmo quem tem a cabeça bem fechada (C2E1). 

 

Obviamente por fatores históricos, a discriminação em relação a 

cultura africana é histórica, aí entram diversos fatores e que a gente 

poderia citar, fatores religiosos, a gente sabe que o Brasil foi um país 

colonizado pelos portugueses que tinha uma cultura religiosa muito 

arraigada a questão política e a religiosidade. A religiosidade inserida 

com as questões políticas elas acabaram influenciando no modo do 

tratamento com relação a esses povos, a gente sabe que a questão da 

dominação econômica, ela passou pela ideia equivocada de 

dominação racial, de raça superior, então esses fatores culturais, eles 

acabaram influenciando (C1E3). 

 

Essa questão da dificuldade de trato com a história e cultura africana e 

afro-brasileira também é apontada como um limite da formação acadêmica de 

professores. Nessa direção, afirma: “[...] mas a gente sabe que tem escolas com pessoas 

de outro tempo, teve outra formação, de outro tempo que não esclarece que a forma da 

lei é importante pra isso” (C2E1).  

 

[...] às vezes muitos professores não estão preparados para lidar com 

esses conceitos, para trabalhar dentro do currículo esses conceitos com 

os alunos. Então acredito que quando foi criada a lei foi pensando uma 

forma de obrigar as pessoas a trabalharem, independente se acredita ou 

não, se concorda ou não (D5). 

 

Nesse contexto, Cavalleiro (2005) traz uma colocação que se refere aos 

limites dos professores em tratar as relações étnico-raciais nas situações em aula que 

pode corroborar a compreensão de que tais limites, de certa forma, pode ser 

consequência dessa formação acadêmica que dificulta o estudo da história e cultura 

africana e afro-brasileira. Ela diz: 

 

A maioria dos profissionais de educação não teve a oportunidade de 

realizar de maneira sistemática, leituras a respeito da dinâmica das 

relações raciais e do combate ao racismo na sociedade brasileira. 

Nessa trajetória, acabam por trazer, em suas falas e práticas, 

referenciais do senso comum sobre as desigualdades entre negros e 

brancos na sociedade brasileira (CAVALLEIRO, 2005, p. 82). 

 

Outros fatores também foram apontados, tais como: os profissionais não 

percebiam a necessidade, portanto, não faziam essas discussões; além disso, boa parte 

possuía um conhecimento estereotipado sobre a África, apresentando discriminação em 

relação à cultura africana, o que evidencia falta de informação e conhecimento; há 



também pouca formação em serviço sobre essa temática. Nessa direção, um dos 

respondentes diz: 

[...] e também vai um pouco da formação do profissional, a formação 

que a gente tem é pra público específico e não são obrigatórios, 

infelizmente não são obrigatórios, então o que acontece, o profissional 

ele não tem interesse, ele não tem vontade de fazer a formação, se ele 

não tem aquela formação, ele não tem domínio, não sabe pra que lado 

ele vai trabalhar essa questão, ele não trabalha, infelizmente ele não 

trabalha (C1E1). 

 

Alguns também indicam que tal obrigatoriedade foi necessária para 

garantir que o conhecimento fosse tratado, pois ainda falta a consciência de alguns 

professores da importância desses conhecimentos e para a valorização da cultura. “Para 

que todos os nossos alunos tenham conhecimento dessa cultura, os valores que vêm da 

cultura afrodescendente e a riqueza desses valores que nós herdamos e muitos até hoje 

estão aí” (C2E3). “Eu acredito que pela questão da importância e da valorização da 

nossa própria cultura” (C2E5).  

 

Eu entendo que essa obrigatoriedade é uma forma de todas as 

escolas de todo o país estar falando a mesma linguagem e de garantir 

que as crianças desde cedo tenha esse conhecimento a respeito de 

sua própria descendência, então se não tem essa obrigatoriedade na 

lei, eu entendo que a pessoa não desenvolveu ainda esse nível de 

consciência e que ela não vai ter esse trabalho, ela não vai sentir a 

necessidade de perceber que é necessário a gente conhecer a nossa 

história, o início da nossa história para poder entender a sociedade 

brasileira, se entender e dar prosseguimento na construção, na 

constituição do projeto de um país (C2E4). 

 

Para compreender o processo de implementação da lei, procurou-se saber 

de que forma as unidades escolares discutiram a obrigatoriedade da história e cultura 

afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar, procurando apreender se nessa 

reflexão se pontuou sobre o processo de luta do movimento negro e sociedade civil 

organizada para que tal temática fosse contemplada no currículo para além do 

entendimento de uma determinação legal, ou seja, o processo histórico que a gerou. Foi 

possível perceber que a reflexão que se deu pautou-se mais na importância dessa 

temática para a realidade da unidade do que de sua obrigatoriedade ou de seu processo 

histórico. Na fala de diretores e coordenadores pedagógicos, ficou evidente o consenso 

sobre a importância da temática, havendo pouca ou nenhuma polêmica para sua 

inclusão no currículo na maioria das escolas participantes desta pesquisa. No entanto, 



dentre as falas, duas podem ser destacadas, mostrando que na E2 a reflexão encontra 

resistência. 

 

[...] no início desse ano nós fizemos essa discussão sim, da 

necessidade de ser obrigatório, do por que, foi até uma discussão 

longa. Tem sempre aqueles que são contra a questão de ser 

obrigatório, outro que já estão convencidos da necessidade de ser 

obrigatório. No início desse ano nós fizemos essa discussão (C2E2). 

 

Até hoje né, tem um pouquinho, é o que estou te falando, 80% entende 

e trabalha, mas ainda faltam 20% ali no momento de se assumir 

mesmo. Às vezes o que eu percebo que as críticas mais duras, talvez, 

sejam daqueles que tem mais resistência em se assumir como sendo 

dessa raça (D2). 

 

 O momento mais destacado para a realização desse debate foi nas 

reuniões de planejamento, principalmente, as de início de ano, quando vão avaliar, rever 

e reorganizar o Projeto Político Pedagógico. Porém, um depoimento chamou a atenção 

quando pontuou sobre as demandas indicadas pela SME, valorizando o 

acompanhamento sistemático e permanente.  

 

O ano passado, por exemplo, teve um apoio específico da diversidade 

étnico-racial e eles [os profissionais de apoio da unidade e 

professores/as da escola] faziam o curso no centro de formação [...] E 

de quinze em quinze dias o apoio vinha aqui colocando as ações 

daquilo que nós pretendíamos fazer e depois daquilo que nós 

alcançamos e quais as metas para mais quinze dias. Então assim, de 

certa forma, era uma cobrança, mas também estava realizando um 

projeto [...] Então em todo planejamento era pauta, era pauta falar 

sobre esse assunto da diversidade (C1E2). 

 

Diante dessa colocação, nova questão foi feita sobre esse movimento de 

acompanhamento mais próximo procurando saber se o mesmo se estendeu para o ano 

seguinte. Pode-se perceber que, conforme se mudam as solicitações da Secretaria 

estabelecendo outras metas, para outros assuntos, a escola tende a colocar a questão da 

história e cultura africana e afro-brasileira em segundo ou terceiro plano. 

 

 Ai acabou. Parece que cada ano, eu percebo assim, a rede enfoca num 

tema diferente e aí a escola vira para aquela direção. Esse ano eu estou 

sentindo falta disso, porque se eu tivesse meu apoio aqui toda semana 

[...] O enfoque esse ano foi prova Brasil, nós ficamos assim do mês de 

abril mais ou menos pra cá organizando atividades planejando tudo 

envolvendo prova Brasil. De certa forma, o reagrupamento que 

passamos a ser obrigadas por uma portaria, um documento aí que nós 

precisávamos fazer reagrupamento duas vezes por semana e também 

prova mensalmente. Com isso eu digo pra você, esse ano caiu demais 

esse projeto. Nós o temos, está no PPP [...] Mas, assim se a gente for 



observar tanto no matutino quanto no vespertino, ciclo I e ciclo II, na 

verdade, hoje deu uma acalmada (C1E2). 

 

Quanto aos professores que participaram respondendo o questionário, na 

questão: “Na escola em que você atua, houve momento(s) para a discussão da 

obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e africana em todo o 

currículo escolar?”, houve unanimidade da afirmativa da questão, inclusive, indicando a 

reunião pedagógica como o momento de discussão, que se verifica nas escolas: 02, 03 e 

04. E, nas escolas 01 e 05, de 27 participantes, 16 afirmaram que houve a discussão 

sobre a obrigatoriedade nas reuniões pedagógicas e 11 marcaram que não houve. Um 

aspecto predominante na resposta afirmativa indica o ano de 2013 como sendo o ano em 

que a mesma ocorreu. Duas possibilidades podem ser encontradas nestas afirmativas: 

primeiro, que essa discussão em 2013 é consequência do processo que vem se 

desenvolvendo ao longo do tempo, na revisão dos Projetos Políticos Pedagógicos, ou 

que essa discussão é o resultado do movimento gerado pelo GT das Relações Étnico-

Raciais, realizado ao longo de 2012, a partir do qual os apoios das unidades fizeram o 

acompanhamento sistemático das escolas, parecendo, assim, que o assunto estava em 

destaque. 

 

3.3.2 As práticas escolares associadas à história e à cultura africana e afro-

brasileira no trabalho escolar 

 

Perceber o tempo em que o debate vem ocorrendo nas unidades escolares 

ajuda a compreender o grau de compromisso e envolvimento com a educação para as 

relações étnico-raciais, da mesma forma que a sua inclusão no documento do projeto 

político pedagógico, ou mesmo o desenvolvimento de práticas com temas relacionados 

à história e à cultura afro-brasileira e africana. Pôde-se constatar, segundo os 

depoimentos, que a temática contempla os PPP‟s das escolas há mais de cinco anos em 

todas elas.  

Quanto às práticas, alguns dos participantes indicaram que antecedem, 

em muitas escolas, a esse tempo, indicando inclusive ações anteriores à promulgação da 

lei. “Eu estou na escola desde 2002, então desde 2002 no PPP já contém no plano, já 

contempla” (D5). “Desde que estou na escola, há 25 anos [...]. No PPP foi depois da lei, 

quando passou a ser obrigatório. Mas os projetos a gente sempre trabalhou” (D3). 

“Sempre, como eu te falei, estou desde 1998 [...]. Tinha outros profissionais que 



trabalha [ram] história com os meninos. Acho que no começo eram práticas, projetos 

individuais” (C2E1). 

Diante da questão: “Como o projeto político pedagógico da escola está 

orientando o estudo dos conhecimentos da história e cultura afro-brasileira e africana 

nas escolas?”, os participantes, em sua maioria, afirmaram que o PPP está orientando 

que tal estudo se dê por projetos específicos sobre a temática. Sendo que E2, E4 e E5 

afirmam que os mesmos se desenvolvem ao longo do ano, em atividades cotidianas e de 

reagrupamento, com uma culminância em novembro. Já E1 e E3 não precisaram o 

período, mas afirmaram que o projeto possui uma culminância em novembro. Dessas 

duas escolas, na E1 foi acompanhado esse momento.  

Pôde-se observar a passeata/desfile pelas ruas do bairro com faixas e 

cartazes produzidos por estudantes com a temática específica do combate ao 

preconceito, ao racismo e defesa do meio ambiente.  

Figura 34 - Passeata pelo bairro. 

  

  



   
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 23/11/13. 

 

A passeata/desfile foi encerrada com atividades de capoeira, dança e 

declamação de poesia em uma praça próxima à escola. 

Figura 35 - Atividades realizadas na praça do bairro da escola. 

   

 

       

 

 

 



  
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 23/11/13. 

 

Sobre esse momento destacado no PPP da escola, como “Desfile do Dia 

da Consciência Negra”, cujo “Objetivo geral: Conscientizar e refletir sobre as diferenças 

e a importância de cada um no processo de construção de nossa sociedade.” (PPP01, 

2013, p. 85), pode-se ressaltar seus objetivos específicos: 

 

Integrar todos os alunos, professores e comunidade em prol da valorização do 

ser humano; Comemorar o Dia da Consciência Negra através de debates e 

apresentações culturais como forma de valorização e respeito à cultura afro; 

Identificar e relacionar as diferentes contribuições culturais das diferentes 

etnias que formam nossa comunidade; Expressar a diferença entre 13 de maio 

e 20 de novembro; Emitir opinião sobre o que é preconceito; Estimular a 

valorização da cultura negra e seus afrodescendentes na escola e na 

sociedade; Compreender e valorizar a identidade da criança negra; Vivenciar 

situações vinculadas à cultura negra. Refletir sobre os preconceitos em suas 

diferentes dimensões; Discutir a realidade social em que vivemos; 

Reconhecer a importância dos negros e sua cultura na construção de nossa 

sociedade; Saber ouvir e expressar ideias; Conscientizar do papel de cada um 

na construção de uma sociedade justa e igualitária; Desenvolver hábitos e 

atitudes de respeito; Promover discussões e debates, por meio das rodas de 

conversa, para um posicionamento mais crítico frente à realidade social em 

que vivemos; Redescobrir a cultura negra. 

 

Importante destacar que essa iniciativa da E1 articula-se com a 

determinação do Parecer CNE/CP 003/2004: 

O ensino de História e Cultura Afro-Brasileira se fará por diferentes meios, 

em atividades curriculares ou não em que: - promovam-se oportunidades de 

diálogo em que se conheçam, se ponham em comunicação diferentes 

sistemas simbólicos e estruturas conceituais, bem como se busquem formas 

de convivência respeitosa, além da construção de projeto de sociedade em 

que todos se sintam encorajados a expor, defender sua especificidade étnico-

racial e a buscar garantias para que todos o façam; - sejam incentivadas 

atividades em que pessoas – estudantes, professores, servidores, integrantes 

da comunidade externa aos estabelecimentos de ensino – de diferentes 

culturas interatuem e se interpretem reciprocamente, respeitando valores, 

visões de mundo, raciocínios e pensamentos de cada um (BRASIL, 2004, p. 

12). 
 



Na E4, também foi possível observar o momento de culminância do 

projeto com oficinas de confecção de máscaras de gesso, pintura de telhas, esculturas 

em argila, confecção de bonecas de meia, de prato de papel e cabaças. Esses trabalhos, 

conforme se observa na figura 10, estavam expostos em um dos murais da escola. 

Figura 36 - Trabalhos de Máscaras Africanas. 

  
Fonte: Fotos feitas pela pesquisadora em: 30/11/13. 

 

Os trabalhos seguintes foram produzidos nas oficinas; estas imagens, 

figuras a seguir, foram gentilmente cedidas pela Coordenadora C2E4. 

Figura 37 - Oficina de escultura em argila. 

  

  
Fonte: Fotos feitas pela C2E4 em: 30/11/13. 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 38 – Oficina de pintura. 

   

      
Fonte: Fotos feitas pela C2E4 em: 30/11/13. 

Figura 39 - Bonecas de meia e pintura em cabaça. 

  
Fonte: Fotos feitas pela C2E4 em: 30/11/13. 

Figura 40 - Máscaras de gesso. 

    
Fonte: Fotos feitas pela C2E4 em: 30/11/13. 

 

Acerca de quais áreas ou disciplinas que seriam potencialmente 

mobilizadoras das atividades realizadas, as escolas afirmam que o trabalho se dá de 

forma interdisciplinar, em que cada componente curricular colabora para a sua 



realização da discussão, mas, nas escolas E2, E3 e E5, houve falas de que seriam de 

responsabilidade de disciplinas específicas como História, Educação Física, Língua 

Portuguesa e Geografia. O quadro abaixo indica a síntese da questão 09 – “Alguma área 

ou disciplina é a mobilizadora do estudo da história e cultura afro-brasileira e africana 

nesta escola? Quantos professores estão envolvidos?”, respondida na entrevista a 

diretores e coordenadores pedagógicos, mostrando que em algumas escolas prevalece a 

área de História. Outras áreas também foram mencionadas, tais como Geografia, 

Educação Física, Português, Arte e Pedagogia
60

: 

QUADRO 04 – RESUMO DA INDICAÇÃO DE AÇÕES, PRÁTICAS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS 

ESCOLAS DIRETOR/A COORDENADOR/A 01 COORDENADOR/A 02 

01 Todos. Pedagogo (referência); História, Arte, Geografia e 
Português 

Português e Geografia 

02 História. Pedagogo (referência), História e Geografia. Pedagogo (referência) 

03 Educação Física e História Educação Física, História e Arte. Todas as áreas 

04 Sem depoimento. Todos.  Todos. 

05 Todas. Pedagogo, História, Arte Pedagogo (referência). 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

Quanto aos professores, ao responderem duas questões do questionário 

que englobam a discussão de quem seria o responsável pelas ações realizadas e quais 

seriam tais ações, as escolas 04 e 05
61

 possuem um quadro de que nas cinco escolas 

prevalece a resposta de que todos os docentes são responsáveis pela abordagem de 

questões relativas à obrigatoriedade do estudo dos conhecimentos da história e cultura 

afro-brasileira e africana, apesar de nas escolas E1, E2 e E4 a disciplina História ter sido 

citada por, pelo menos, um dos participantes e as disciplinas de Educação Física e Artes 

também indicadas na escola E5 por dois participantes.  

Houve unanimidade, também, em afirmar que existe alguma prática 

pedagógica desenvolvida na escola que intenciona o estudo da história e cultura afro-

brasileira e africana e que isso é realizado por todas as áreas, mas a disciplina História 

foi indicada em quatro escolas, por 11 participantes, como a disciplina ou área em que 

as práticas ocorrem. Outras disciplinas também foram citadas, tais como Arte, 

Português e Educação Física.  Na E1, quatro participantes marcaram a opção de que não 

identifica nenhuma prática pedagógica desenvolvida nessa escola com essa intenção. 

                                                           
60 Cabe lembrar que os professores pedagogos atendem, em sua maioria, alunos do ciclo I e são responsáveis por 

desenvolver os conhecimentos de todas as disciplinas escolares, exceto os conhecimentos referentes à Educação 

Física. Este dado pode ser lido, visto que todas as disciplinas contemplam o atendimento à legislação. Seria 

necessário um aprofundamento nesses campos de pesquisa para apreender se esses professores desenvolvem a 

temática em diferentes componentes curriculares para além de História. 
61 Verificar Anexo I – modelo de questionário aplicado aos professores do ensino fundamental. 



Quanto às práticas citadas, no quadro
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 abaixo, verifica-se uma constatação de que os 

projetos são a referência metodológica para se tratar da temática e que diferentes ações 

compõem esses projetos. 

QUADRO 05 – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS IDENTIFICADAS NAS ESCOLAS QUE INTENCIONAM O ESTUDO DA HISTÓRIA E CULTURA 

AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA 

E1  

PARTICIPARAM: 13 

 

As práticas indicadas foram: Projetos para trabalhar a história da cultura; Dia da Consciência Negra; 
Passeatas; Desfile da Consciência Negra, filmes, linha do tempo; Projeto o ano todo com culminância em 
novembro; Preparo de material a ser utilizado em um desfile; trabalhamos esse tema durante o ano pois 
isso faz parte de um projeto desenvolvido na escola; Projetos e apresentações culturais; Projetos 
pedagógicos e P.P.P. 

E2  

PARTICIPARAM: 11 

 

02 não citaram nenhuma atividade e 09 citaram as práticas: Projetos e mostra pedagógica; Evento 

realizado sobre cultura africana; Projeto diversidade, oficinas, leitura de livros e vídeos; Relatos, 

divulgações, discussões; Oficina de Africanidade; Existe um projeto na escola que trata do assunto; As 

práticas ocorrem em projetos em sala de aula; Oficinas da beleza; Através de projetos. 

E3 
PARTICIPARAM: 11 

 09 citaram como práticas os projetos pedagógicos; 01 citou planejamentos e projetos e outro atividades 

culturais da semana da cultura na escola. 

E4 
PARTICIPARAM: 07 

As práticas citadas foram: Pesquisas; oficinas; vídeos; oficinas pedagógicas, produção de textos, 

atividades artísticas; discussões promovidas por cursos da SME e esse ano houve palestras para o EAJA; 

projeto cultura afro-brasileira e africana; o projeto da escola desenvolve o tema; usado como tema em 

reagrupamentos; na semana cultural e nos projetos, onde ficamos um tempo. 

E5 
PARTICIPARAM: 14 

10 citaram as práticas: Mostra Pedagógica; Projetos específicos; Apresentações culturais, filmes e 

palestras; Projetos que valorizam a cultura negra no Brasil; Aulas expositivas, discussões, debates, 

apresentações; Atividades relacionadas a danças, capoeiras, história; Conversa com os educandos; 

Vários projetos e algumas disciplinas que abordam o tema. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Isso também se confirma no depoimento de diretores e coordenadores 

pedagógicos, conforme recorte feito a partir da pergunta 07 que se destaca no quadro 

abaixo: ações, exemplos de materiais utilizados, projetos e atividades realizadas: 

QUADRO 06 – RESUMO DA INDICAÇÃO DE AÇÕES, PRÁTICAS, ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS NAS ESCOLAS DA 

AMOSTRA 

ESCOLAS DIRETOR/A COORDENADOR/A 01 COORDENADOR/A 02 

01 Projetos ao longo do ano a partir do PPP Temas relacionados com o PPP 
desenvolvidos ao longo do ano, 
utilizando livros e vídeos. 

Aulas, apresentações culturais, 
parcerias, música, dança, 
letramento, grafitagem, 
capoeira. 

02 Grupo de leitura, oficinas com livros 

literários e contos negros, oficina da beleza 

negra. 

Projeto Identidade, oficinas, 

produção de máscaras, estudo 

da história da África, oficina da 

beleza, livro da história da Escola 

que recupera a memória da 

comunidade afrodescendente e 

palestras. 

Literatura infantil e textos 

científicos. 

03 Debates, filmes, projetos, comidas típicas 

africanas, história e livro literário. 

Palestras, trabalhos sobre a 

cultura afrodescendente, 

africana e brasileira. 

Pela conscientização dos valores 

de cada cultura, respeito à 

diversidade cultural, história do 

contexto afrodescendente, 

capoeira e sua origem. 

04 Sem resposta. Projetos, passeios a teatros e 

museus. 

Reagrupamento, através das 

disciplinas História e Geografia 

que falam da cultura, músicas e 

vídeos no momento da acolhida. 

                                                           
62 Veja também Anexo I – questão 08 - Quais ações podem ser realizadas na disciplina/área em que você atua no 

intuito de contribuir para a implementação desta lei quanto à obrigatoriedade do estudo da historia e cultura afro-

brasileira e africana em todo o currículo. 



05 Projeto “Resgate aos valores da cultura 

popular” que traz a questão do respeito e 

dos valores, no dia da Consciência Negra tem 

atividades, no dia a dia em sala através dos 

conteúdos e objetivos de cada disciplina a 

partir das Diretrizes Curriculares da SME. 

Projetos, pesquisas, pelas 

oficinas de música e capoeira do 

programa Mais Educação, 

atividades da cultura afro-

brasileira e ações cotidianas nas 

disciplinas curriculares. 

Projeto da Consciência Negra 

adaptado da SME, atividades 

culturais com dança e música, 

capoeira, atividades folclóricas, 

apresentação de danças nas 

festas escolares. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

3.3.3 A formação para o trabalho escolar com história e cultura africana e afro-

brasileira 

Quando se pergunta sobre o debate acerca das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, parece não haver um consenso nem daqueles que 

participaram das entrevistas ou que responderam ao questionário. Quanto aos 

questionários dos 56 participantes, 30 (53,57%) afirmaram que houve a discussão, 

principalmente em reunião de planejamento, e apontaram como a primeira vez o ano de 

2013. Do total, 25 (44,64%) disseram que não houve tal discussão e 01(1,78%) não 

respondeu a questão. 

Pelas falas de diretores e coordenadores, não houve um debate exclusivo 

e organizado para se tratar das diretrizes, mas, sim, um repasse em reuniões de 

planejamento, um debate limitado pelo tempo, devido a outras demandas do cotidiano 

escolar. Dessa maneira, a discussão ficaria condicionada a informes dos professores que 

participam de cursos de formação e discussões genéricas de currículo durante a 

elaboração do PPP nas reuniões de início de ano, quando vão tratar de quais projetos 

devem compor o documento-referência. Fica, assim, mais direcionado à disponibilidade 

de estudo de cada professor do que a um momento de estudo orientado, sistematizado e 

planejado para a compreensão das diretrizes.  

Em um dos depoimentos, destaca-se o papel do profissional de apoio 

pedagógico como mobilizador do estudo e do debate na escola, quando ocorreu o 

processo formativo em 2012 que envolveu esses profissionais e professores. Diz C1E2: 

“Aconteceu o ano passado quando o apoio veio aqui, estava aqui e um tempo ficou só 

para tratar desse assunto e aí quinzenalmente nós nos organizávamos para estudar 

alguns textos e inclusive ir trabalhando essa questão das Diretrizes Curriculares”. Tal 

depoimento indica a importância de um tratamento sistematizado, organizado e 

planejado à questão com um acompanhamento constante. Cabe colocar ainda que, na 

E2, segundo D2, todos os professores receberam uma cópia das diretrizes, o que 



evidencia a preocupação com que todos tenham acesso ao documento que orienta as 

práticas. 

A formação é determinante na condução de qualquer trabalho 

pedagógico. Do total (56), 39 (69,64%) professores, ao responderem a questão 09 do 

questionário, afirmaram não ter estudado sobre a história e a cultura africana e afro-

brasileira durante sua licenciatura, o que aponta para a necessidade de formação 

continuada em serviço e, também, para a necessária introdução desses conteúdos e 

metodologias na formação inicial dos professores. Mesmo que a maioria dos 

participantes, 32 (57,14%), tenha se formado após a promulgação da Lei 10. 639/2003 

(ver anexo I), evidenciando que os cursos de graduação do qual fez parte ainda não 

haviam se ajustado aos termos dessa lei. O quadro abaixo indica a formação inicial dos 

participantes: 

QUADRO 07 – FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA POR ÁREAS 

PEDAGOGI
A 

HISTÓRI
A 

LÍNGUA 
PORTUGUES
A 

LINGUA 
INGLES
A 

CIÊNCIA
S 

GEOGRAFI
A 

ED. 
FÍSIS
A 

MATEMÁTIC
A 

ART
E 

NÃO 
RESPONDE
U 

19 07 10 03 03 04 05 03 02 03 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Coordenadores pedagógicos e diretores concordam que tem sido 

oferecido curso de formação continuada pela SME, a partir da promulgação da referida 

lei, e que os professores de suas respectivas escolas têm participado, mas o quadro a 

seguir evidencia que é um número bem limitado em relação ao público que respondeu 

ao questionário. 

QUADRO 08 – PARTICIPAÇÃO EM FORMAÇÃO CONTINUADA 

ESCOLAS RESPONDERAM SIM INDICARAM INSTITUIÇÃO RESPONDERAM NÃO 

01 03 02 (PUC E UFG) 01 (SME) 10 

02 03 01 (FAC. PADRÃO) 02 (SME) 08 

03 01 SME 10 

04 01 SME 06 

05 00 ----- 14 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Apesar do número limitado de indicação de participação em cursos de 

formação continuada, todos que fizeram consideram que os mesmos lhes 

proporcionaram avanços em suas práticas pedagógicas, dentre eles, destaca-se a 

valorização em relação à cultura afro-brasileira apontando a importância da formação 

continuada para que isso ocorresse. A fala de D1 indica uma síntese dessa consideração: 

“Melhora a qualidade do trabalho das coordenações e melhora a qualidade do trabalho 



docente. Houve um esclarecimento a respeito das necessidades de se estar trabalhando 

esse assunto”. Cabe, ainda, consultar o quadro 09 abaixo e o anexo I: 

QUADRO 09 – AVANÇOS IDENTIFICADOS NA PRÁTICA PEDAGÓGICA A PARTIR DO PROCESSO FORMATIVO CONTINUADO DE QUE 

PARTICIPOU 

E1  

PARTICIPARAM: 13 

 

01 identificou seminário de discussão como avanço em sua prática pedagógica. O segundo disse que o 
processo formativo trouxe mais conhecimento sobre o tema e possíveis metodologias que puderam ser 
utilizadas. E o terceiro identificou maior conhecimento sobre o assunto. 

E2  

PARTICIPARAM: 11 

 

01 identificou como avanço em sua prática pedagógica: “o conhecer” e a medida que conhece tenta 

melhorar a sua prática. Outro disse: mais consciência sobre o tema. E o terceiro valorização da cultura – 

afro. 

E3 
PARTICIPARAM: 11 

 Identificou a valorização da cultura afro-brasileira como avanço em sua prática pedagógica a partir do 

processo formativo continuado de que participou. 

E4 
PARTICIPARAM: 07 

01 participante identificou mais conhecimento sobre o tema. 

 

E5 
PARTICIPARAM: 14 

Um indicou que melhorou a orientação sobre o assunto e o outro que enriqueceu seus conhecimentos 

sobre consciência negra. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Merecem uma reflexão mais aprofundada alguns depoimentos acerca do 

formato dos cursos oferecidos pela SME que se deparam com a jornada de trabalho dos 

professores e com sua carga excessiva nos locais de trabalho. Quando perguntado à D2: 

“Você considera que os cursos que são oferecidos, eles atendem à demanda de pessoas 

da rede como um todo?” Ela então diz: 

 

Sobre africanidade? Com toda sinceridade acho que não, acho que 

precisava ter mais. Sabe o que é complicado [...]. Igual estava tendo 

uma discussão recente, era para serem dois dias o dia inteiro. Fica 

inviável para o professor que trabalha duas escolas ou trabalha na 

prefeitura e no estado, ou em escola particular e na prefeitura você 

está entendendo?! Então, a minha sugestão, já falei isso lá pro pessoal 

do centro de formação, que organize, vamos supor que o momento 

seja para o dia inteiro, tenta organizar meio período numa semana, 

mais meio período na outra, tanto de manhã como a tarde e a noite 

para disponibilizar para outro profissional também participar, não 

adianta oferecer um curso maravilhoso dois dias durante o dia e os 

professores do noturno, “ah eu não posso ir porque de manhã eu tenho 

escola particular e do estado”. Porque o professor tem duas a três 

jornadas de trabalho, então não tem como. Então é uma sugestão. 

Senão, oferece mas não participa. Igual esse da “Cor da Cultura”, eu 

até participei do primeiro momento, mas depois para mim ficou 

complicado porque o dia inteiro, eu não tenho condições de ficar o dia 

inteiro fora da escola, aqui tem o noturno. Eu estou dizendo por mim 

que tenho os três turnos, agora imagina os professores que trabalham 

em três lugares. 

 

Assim avalia a C1E2:  

 

[...] e a proposta assim, quando vem, eu não acho que incentiva os 

professores a fazerem, marca para um horário que não é de trabalho, aí 

o professor não tem condição, por exemplo, a professora [X], desde o 

ano passado ela só trabalha aqui de manhã e ela não pode participar 



porque ela tem outro trabalho em outro lugar. Por que não foi feito 

totalmente no horário de trabalho? Marca para a tarde e marca pra 

noite, tem professor que não participa. [o formato] Não favorece, de 

forma alguma. Assim, o ano passado aconteceu, esse ano não.  
 

Para C2E4, a questão está assim colocada: 

 

Mas, quando o curso acontece no horário de trabalho que há uma 

organização para esse professor sair, eu entendo que é melhor, porque 

se falar para o professor do turno vespertino para ele ir à noite ou ir 

pela manhã, sábado, domingo, ele acha difícil, até assim, porque às 

vezes tem trabalho em outra escola, tem a família que tem que cuidar, 

então, quando o curso é ofertado no horário de trabalho tem uma 

disponibilidade sim de pessoas que querem participar [...] 

 

Uma questão relativa, tanto à dificuldade de envolver um número maior 

de professores nos espaços formativos devido à sua carga de trabalho quanto aos limites 

do quantitativo de professores que tem em cada unidade não ser o suficiente para a saída 

de alguns professores ao mesmo tempo, é apresentada na seguinte ponderação: 

 

Como eu disse, os demais trabalham em horários em outras escolas, aí 

como é era conferência, não foi possível participarem, aí poderia 

mandar um representante e também devido ao déficit de profissionais 

não daria para mandar outros professores, não teria como a gente 

atender os alunos (C1E5). 

 

Outra consideração pontuada acerca dos cursos quanto ao quantitativo de 

vagas aparece nos depoimentos de C1E4: “Era uma por escola que eu me lembre, 

quando a [X] participou foi uma, o ano passado também foi uma, quando a [Y] foi uma. 

Deveria ser para todos” e C2E4 quando diz: 

 

Eu entendo assim que essa formação deveria ser para todos. Como 

agora, o ofício veio falando que era para levar um de cada turno. Eu 

penso que poderia vir para a escola, uma pessoa vir, seria muito 

interessante que todos pudessem participar de uma formação dessa 

(C2E4). 

 

O formato citado pelos participantes leva à compreensão de que se 

trabalha com a “representação”, ou seja, um ou dois profissionais da instituição 

representam os demais e assim se tornam multiplicadores em suas unidades escolares. 

Tal aspecto, do multiplicador/representação, pode ser analisado positivamente, quando 

consegue de alguma maneira mobilizar os demais colegas de trabalho que não 

participaram da formação a ampliar seus referenciais. Isso pode ser evidenciado na fala 



de D2 sobre esse aspecto da representação: “É um formador na verdade, um 

colaborador, um formador, é a ponte desse curso com a escola”. 

No entanto, por outro lado, tal representante/multiplicador revela que, em 

algumas instituições, o mesmo torna-se o único responsável pela realização do trabalho, 

como pode se observar no depoimento abaixo: 

 

[...] nós fizemos a leitura, nós fizemos as questões, mas eu sentia 

muito aqui o ano passado assim: que estamos lendo porque somos 

obrigados a ler, isso não me interessa, deixa com a professora [X] do 

matutino [...] A formação de achar que: “não. Eu não preciso disso, 

meu conteúdo é outro, eu sou professora de Língua Portuguesa, eu 

tenho que ensinar esses meninos a ler e escrever, matemática eles 

estão com a maior dificuldade em matemática e eu vou ficar falando 

sobre isso, deixa para o professor de História (C1E2). 

 

Outro aspecto que limita a representação é o impedimento dos demais 

professores terem suas próprias conclusões acerca da formação, ter autonomia 

intelectual para elaborar suas próprias reflexões a partir da formação. Mesmo assim, um 

quantitativo significativo de professores, 20 (35,71%) de 56, marcaram que não veem a 

necessidade de outros espaços ou modos de formação para além da formação 

continuada oferecida pela SME, enquanto que 27 (48,21%) marcaram a alternativa 

afirmativa e 09 (16,7 %) não responderam. Para os coordenadores pedagógicos e 

diretores, em sua maioria, é importante que se tenha outros espaços de formação 

continuada. No entanto, é preciso, primeiro, que se criem as condições necessárias para 

a participação dos professores nos próprios espaços formativos da SME. 

 

Sim, com certeza porque nós, como profissionais da educação, temos 

que estar sempre pesquisando e estudando para ampliar nossos 

conhecimentos, nossa forma de trabalho. Só que assim, as nossas 

condições trabalhistas muitas vezes não permitem que a gente faça 

isso, porque tem profissionais que trabalham três períodos, muitos 

aqui quando a gente conversa se faz algum curso fora da escola, 

pergunta se tem interesse em fazer ou se faz, a maioria responde que 

tem interesse e não faz devido à falta de tempo. Porque os cursos 

oferecidos pela secretaria são feitos em horário de trabalho e os outros 

teriam que ser fora do horário, só que muitos trabalham dois períodos, 

três períodos e acaba impossibilitando de fazer (C2E5). 

 

O professor tem uma carreira complicada, a maioria dos professores 

trabalha de manhã, de tarde e de noite e grande parte deles fazem 

curso de pós-graduação no fim de semana, no sábado, no feriado, é 

complicado pra eles, eu entendo essa parte que é muito complicado 

para os professores estarem buscando cursos de formação, existem, 

mas nem sempre é aberta a todas as formações [...] O espaço da 

secretaria, ele te propicia isso, no dia do curso você é liberado do seu 



trabalho na escola, utiliza o horário de estudo para fazer parte da 

formação e se você vai buscar um curso fora, você tem que organizar 

um tempo para isso e aí é o complicado, porque se você trabalha três 

horários e sai, como você vai organizar um tempo para isso? Por isso 

que eu falo que o da SME é de extrema importância, ele organiza, dá 

oportunidade pro funcionário fazer isso em horário de trabalho [...] 

Vagas limitadas. O ideal seria, por exemplo, mais vagas, só que aí 

teria que ser uma organização da secretaria como um todo. Como 

oferece quatro vagas no curso e eu fico sem quatro professores numa 

tarde? Eles teriam que oferecer mais vagas em horários separados, 

distintos e não prejudicarem também a organização escolar (C1E1). 

 

Outros não. Acho que a questão, não de ampliar os cursos, mas, de 

oferecer, porque a maioria é no contraturno. O professor trabalha dois, 

três períodos e não tem como fazer o curso. Porque no caso (GT 

Diretrizes) foi no horário de trabalho e ela perdia o horário dela de 

estudo, que é o horário dela planejar, entendeu como que é? Aí a 

maioria não se propõe a fazer, porque o dia que tem para fazer o 

planejamento dela, ela não vai. Teria que ser no horário (de trabalho), 

mas que tivesse uma forma que trazer o professor substituto para 

aquele dia, para que ela pudesse ir (C2E2). 

 

Um ponto controverso, sem dúvida, o da participação nos cursos 

oferecidos pela SME, devido à sobrecarga de trabalho em diversas instituições. Esse 

aspecto pode estar, inclusive, comprometendo a efetiva implementação do debate acerca 

das relações étnico-raciais nas diferentes áreas do conhecimento, pois o professor não 

tem como ampliar os seus estudos, porque, de acordo com alguns depoimentos, não há 

esse tempo em sua carreira. 

 

A SME busca sempre estar contribuindo para a formação do professor, então 

às vezes o que peca, o que deixa a desejar é o próprio tempo do professor em 

participar dos cursos: formação tem. Agora, o professor é que não tem esse 

tempo (D4). 

 

Uma forma de ampliar as possibilidades de formação pode ser a busca 

por outros espaços de estudo e formação continuada, além dos oferecidos pela SME, 

tais como os que foram citados pelos participantes que responderam ao questionário: 

Formação política; seminários, palestras e conferências; em universidades, escolas e 

ONGs, fazer mestrado, doutorado e especializações em diversas áreas da educação; no 

próprio espaço escolar; a necessidade de ir a teatros, apresentações artísticas; espaços 

para apresentações culturais, como música e capoeira; ampliar os momentos para 

discussão, mais eventos relacionados; trabalho coletivo na escola; formação de grupos 

específicos que abordem a cultura afro-brasileira; outro espaço próximo aos alunos; 

trabalhar com projetos específicos e cursos de graduação além da licenciatura. 



A partir dos dados, observa-se que há uma demanda de ampliação dos 

cursos de formação continuada e que os cursos oferecidos não comportam o quantitativo 

dos profissionais que atuam nas escolas, limitando o debate em torno das relações 

étnico-raciais nos espaços escolares. Foi sugerido que a promoção desses espaços e a 

garantia da participação cabem à organização da SME, promovendo cursos de longa 

duração, com turmas durante a semana, em diferentes horários, sem comprometimento 

do tempo do professor na escola, sem sobrecarregar ainda mais sua carga horária.  

Outro ponto levantado pelos sujeitos desta amostra trata-se do 

acompanhamento sistemático que foi realizado pelos profissionais de apoio das 

Unidades Regionais, em 2012, que corroborou o desenvolvimento do trabalho na 

escola. Para diretores e coordenadores, retomar essa agenda contribuiria para a 

retomada do trabalho já iniciado, mas que, por outras demandas, não teve continuidade 

em algumas instituições no ano de 2013. Uma proposta apresentada foi a de organizar 

um grupo de formação específico pelo CEFPE/SME, qualificado para essa discussão, 

que possa realizar uma formação itinerante nas escolas ao longo do ano. 

Mesmo com certa limitação na possibilidade de participação ampla no 

processo formativo ofertado pela SME, professores, coordenadores pedagógicos e 

diretores avaliam que, ao longo de dez anos, existem avanços que têm contribuído para 

a implementação da lei nesse período, alguns provenientes de iniciativa das próprias 

escolas e outros através das ações promovidas pela secretaria. Tenta-se, pois, organizar 

as ideias no quadro abaixo. 

QUADRO 10 – INDICAÇÃO DOS AVANÇOS QUE CONTRIBUEM PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI N. 10.639/2003 NAS ESCOLAS DA 
AMOSTRA 
ESCOLAS PROFESSORES  COORDENADOR 01 

COORDENADOR 02 
DIRETOR 

01 AMPLIAÇÃO DA DISCUSSÃO;  
CONSCIENTIZAÇÃO CADA VEZ MAIS PRESENTE DO COMBATE AO 
RACISMO E A PROMOÇÃO DO RESPEITO ÀS CULTURAS;  
OFERTA DE MAIS CURSOS DE FORMAÇÃO SOBRE O TEMA; 
A OBRIGATORIEDADE É POSITIVA JÁ QUE VEM AO ENCONTRO DE 
NOS RECONHECERMOS COMO UM POVO QUE TEM IDENTIDADE, 
CULTURA E HISTÓRIA;  
SENDO OBRIGATÓRIO, TEM SE TORNADO UM CURRÍCULO REAL;  
CONHECER A HISTÓRIA QUE AJUDOU A FORMAR NOSSA CULTURA 
PODE AJUDAR A DIMINUIR O PRECONCEITO E A DESIGUALDADE 
RACIAL/SOCIAL DO BRASIL;  
CAPACITAÇÃO DE DOCENTES E BUSCA PELA IGUALDADE RACIAL;  
GRUPO DIRETIVO DA ESCOLA TER TORNADO IMPORTANTE;  
TORNAR OS ALUNOS MAIS INFORMADOS E AMPLIAR SEUS 
CONHECIMENTOS SOBRE A QUESTÃO. 

FORMAÇÃO, A 

COMPREENSÃO DOS 

ALUNOS DA SUA PRÓPRIA 

IDENTIDADE, HISTÓRIA E 

A RELAÇÃO ENTRE ELES 

(C1).  

FORMAÇÃO, DE 

OPORTUNIZAR MAIS AO 

PROFESSOR NO SEU 

HORÁRIO DE TRABALHO E 

MOTIVAÇÃO DOS 

PROFESSORES (C2). 

O TRABALHO NA 
ESCOLA 

02 MUDANÇA NO COMPORTAMENTO DOS ALUNOS, ENFIM DE 
TODOS NÓS;  
AS DISCUSSÕES FEITAS COM OS ALUNOS EM SALA;  
A POSSIBILIDADE DOS ALUNOS TEREM CONHECIMENTO SOBRE O 
ASSUNTO E SABEREM DA NECESSIDADE;  
A PRÓPRIA LUTA DAS ENTIDADES VOLTADAS PARA ESSE ASSUNTO;  
OS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS COM O TEMA QUE 

TER ACOMPANHAMENTO 

CONSTANTE DOS 

PROFISSIONAIS DE APOIO 

NESTA TEMÁTICA (C1); 

A OBRIGATORIEDADE; 

A DISCUSSÃO APÓS A 

NECESSIDADE DE 
AMPLIAR OS 
ESTUDOS;  
DESENVOLVIMENTO 
DE VISÕES 
DIFERENTES. 



MOSTRA A RIQUEZA DESSA CULTURA. FORMAÇÃO; 

OS CURSOS PROPOSTOS 

(C2). 

03 DISCUSSÃO E ESTUDOS SOBRE O TEMA; 
UMA ATITUDE POSITIVA, UM AVANÇO NA EDUCAÇÃO; 
COMPREENSÃO MELHOR DA CONSTITUIÇÃO DA CULTURA 
BRASILEIRA. 

OS CURSOS, DEBATES E 

PALESTRAS; 

PARTICIPAÇÃO 

CONSTANTE DA SME 

(APOIOS) DENTRO DA 

ESCOLA (C1). 

CONHECIMENTO (C2). 

OS CURSOS E 
DEBATES 
PROMOVIDOS PELA 
SME; 
ACOMPANHAMENTO 
CONSTANTE DOS 
PROFISSIONAIS DE 
APOIO NA ESCOLA. 

04 ENVOLVIMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM A 
TEMÁTICA; 
MAIOR E MELHOR CONHECIMENTO SOBRE A CULTURA AFRICANA 
E SUA INFLUÊNCIA; 
O PROJETO AFRICANIDADES QUE É TRABALHADO ANUALMENTE 
PELA INSTITUIÇÃO; 
MAIOR ACEITAÇÃO DA CULTURA AFRO E A REEDUCAÇÃO DO 
PRECONCEITO. 

NÃO RESPONDEU (C1) 

TRABALHO FEITO PELA 

ESCOLA E A FORMAÇÃO 

PROMOVIDA PELA SME 

(C2). 

A FORMAÇÃO 
OFERTADA; 
AMPLIAÇÃO DA 
CONSCIENTIZAÇÃO 
DOS ALUNOS E DA 
COMUNIDADE. 

05 MAIOR CONTATO DOS EDUCANDOS COM A TEMÁTICA; 
MELHORIA NAS DESIGUALDADES RACIAIS; 
AMPLIAÇÃO DAS DISCUSSÕES SOBRE O TEMA;  
DIMINUIÇÃO DOS PRECONCEITOS;  
PRINCIPALMENTE O COMBATE AO PRECONCEITO; 
A ABERTURA DE DISCUSSÕES SOBRE O TEMA NAS ESCOLAS. 

DISCUSSÃO PROMOVIDA 

PELA SME DA 

IMPORTÂNCIA DA LEI E 

DAS DIRETRIZES; 

POSSIBILIDADE DE 

OPINAR NA ELABORAÇÃO 

DAS PROPOSTAS 

CURRICULARES (C1). 

NÃO RESPONDEU (C2). 

PARTICIPAÇÃO NOS 

CURSOS DE 

FORMAÇÃO 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Professores, coordenadores e diretores apresentaram ainda o que 

acreditam que limita a efetivação da legislação no que tange à história e à cultura 

africana e afro-brasileira. No quadro abaixo, podemos verificar como os coordenadores 

e diretores se posicionaram nesse aspecto, podendo indicar que a formação inicial e 

continuada são colocações que merecem destaque nas questões pontuadas por D1 e 

C1E2, respectivamente:  

 

O que limita seria a formação dos professores, eles foram formados 

numa época em que não havia essa lei e a tendência do professor é 

ensinar muito de acordo com isso que ele aprendeu, então isso é um 

fator limitante. O que precisa? Precisa divulgar mais, fazer mais 

cursos. 

[...] fica um questionamento, por que de um ano para o outro as coisas 

mudam tanto? Por que no ano passado nós estávamos tão envolvidos e 

empenhados e aí no outro ano começa outras questões? Porque larga 

aquele que estava fazendo e agora nós vamos fazer outra coisa e isso 

parte muito da secretaria. 

 
QUADRO 11 – INDICAÇÃO DE LIMITAÇÕES PARA QUE A LEI SE EFETIVE NAS ESCOLAS DA AMOSTRA. 

ESCOLAS DIRETOR/A COORDENADOR/A 01 COORDENADOR/A 02 

01 Tempo de formação inicial; 
Quantitativo de cursos. 

Dificuldade de alunos 
compreenderem e 
reconhecerem a descendência; 
Desinteresse e preconceito de 
alunos pela história. 

Quantitativo de vagas dos 
cursos; 
Falta de motivação profissional; 
Falta de respaldo da gestão 
escolar; 
Estrutura física: quadra e espaço 
de convivência cobertos. 



02 Desinformação e resistência das pessoas 

sobre o tema; 

Limitações do livro didático. 

Formação dos professores. Conhecimento do professor; 

Convencimento do professor. 

03 Preconceito; 

Falta de respeito; 

Aceitação da temática. 

Quadro social e econômico do 

Brasil. 

Não sabe responder. 

04 A aplicação da lei nas escolas. A obrigatoriedade. A compreensão da necessidade. 

05 Participação em diferentes cursos ao mesmo 

tempo. 

Falta de estrutura: espaços 

adequados e profissionais. 

Não respondeu. 

Fonte: Quadro elaborado pela pesquisadora. 

 

Pode-se afirmar que o trabalho escolar com história e cultura africana e 

afro-brasileira depende da aproximação dos sujeitos ao debate sobre as relações étnico-

raciais que vem se ampliando na conjuntura educacional brasileira, principalmente no 

que tange às diretrizes orientadoras desse debate. E, nesse ínterim, o processo de 

formação continuada necessita ser ampliado, tanto de professores quanto de servidores 

em geral, assim como o acompanhamento e assessoria sistemáticos do trabalho a ser 

realizado após essa formação, conforme consta do Parecer n. 003/2004 do CNE. Neste, 

os sistemas de ensino e os estabelecimentos de Educação Básica em todos os níveis 

precisam providenciar para garantir a efetivação da implementação da Lei n. 

10.639/2003: “Apoio sistemático aos professores para elaboração de planos, projetos, 

seleção de conteúdos e métodos de ensino, cujo foco seja História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana e a Educação para as Relações Étnico-Raciais” (BRASIL, 2004, p. 

13) e também: 

 

Caberá aos administradores dos sistemas de ensino e das mantenedoras 

prover as escolas, seus professores e alunos de material bibliográfico e de 

outros materiais didáticos, além de acompanhar os trabalhos 

desenvolvidos, a fim de evitar que questões tão complexas, muito pouco 

tratadas, tanto na formação inicial como continuada de professores, sejam 

abordadas de maneira resumida, incompleta com erros (grifos nosso) 

(BRASIL, 2004, p. 10). 

 

Isso aponta para a necessidade de uma formação continuada que articule 

tempo e espaço. Há, pois, uma demanda por essa reflexão no interior do espaço escolar, 

ocorrendo na carga horária de trabalho dos profissionais, de forma organizada e 

planejada. 

São salutares as iniciativas das escolas desta amostra que, mesmo com 

muitos fatores impeditivos ou limitantes, conseguiram avançar na efetivação de práticas 

que pudessem colaborar para o debate sobre a necessidade de se construir relações 

étnico-raciais baseadas no respeito e na compreensão da dimensão conflituosa da 

diferença. 



Outro ponto a se destacar é o indicador de avanços que contribuem para a 

implementação da Lei n. 10.639/2003 nas escolas da amostra ao longo dos últimos oito 

anos, pelo menos. Em contrapartida, as limitações apresentam-se em uma perspectiva de 

superação, posto que, ao mesmo tempo em que aparecem como limite, são citadas no 

indicador de avanços, mostrando que se pode superá-las a médio e longo prazo. 

Esforços têm sido feitos por estas escolas para que os fatores limitantes não mais 

impeçam a efetivação daquilo que é pensado como necessidade local de superação de 

práticas preconceituosas e racistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O propósito inicial desta pesquisa foi analisar e compreender 

criticamente o processo de implementação da Lei n. 10.639/2003, que trata da inclusão, 

no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afro-Brasileira”, em escolas da RME de Goiânia, indicando se a proposta da Rede e o 

trabalho pedagógico das escolas se aproximam ou se distanciam do que está indicado 

nos documentos legais e/ou orientadores dessa temática, sobretudo no tocante à 

educação para as relações étnico-raciais. Ao longo do processo de compreensão do 

tema, seja pela revisão de literatura, seja pela pesquisa documental e de campo, o estudo 

foi sendo focalizado na compreensão da educação para as relações étnico-raciais a partir 

do estudo de escolas da Rede Municipal de Educação de Goiânia, considerando as 

especificidades do caso dessa rede na sua articulação mais ampla com o movimento das 

políticas sociais e educacionais nessa área.  

Buscou-se, neste estudo, entender o processo complexo da relação 

conhecimento – cultura – educação e mais especificamente analisar as possibilidades da 

construção de uma educação para as relações étnico-raciais. Entendemos serem diversas 

as composições culturais que se processaram e ainda se processam na dinâmica social 

brasileira. No entanto, nem todas elas se fazem presentes no currículo escolar, 

especialmente aquelas decorrentes da matriz africana e afro-brasileira. Portanto, se 

questionou se os conhecimentos da cultura africana e afro-brasileira estão sendo 

tratados na formação das crianças, adolescentes, jovens e adultos e, ainda, como 

estariam sendo trabalhados pedagogicamente. Além disso, foi importante compreender 

como as escolas da Rede Municipal de Goiânia estavam potencializando esses 

conhecimentos, tendo em vista desenvolver uma educação para as relações étnico-

raciais numa perspectiva crítica e de valorização dessa matriz cultural. Buscou-se assim 

responder a esses questionamentos, a partir de uma análise crítica das políticas na área 

que possibilitasse compreender as relações travadas no interior das escolas e da gestão 

municipal para desenvolver um currículo que mobilize uma educação para as relações 

étnico-raciais. 

 Na busca por compreender se a história e a cultura africana e afro-

brasileira compõem a educação para as relações étnico-raciais na educação básica, foi 

necessária a apreensão de alguns conceitos que envolvessem a educação para as 

relações étnico-raciais, tais como diversidade e diferença. Esse debate foi travado, 



principalmente, entre diferentes teóricos que têm publicado seus estudos no portal 

Capes e no GT 21 da Anped. Tais estudos indicaram polaridades entre diversidade e 

diferença e entre estes e a igualdade. Nessa reflexão, foi importante considerar que 

existem divergências também quanto ao tratamento da diversidade no âmbito 

governamental, no MEC, SECADI, SEB e SESU. Há o indicativo da necessidade de 

superar a diversidade como conceito “guarda-chuva”, no qual se amparam todas as 

demandas sociais, justificativas governamentais e políticas educacionais. Entendeu-se, 

pois, que é preciso equacionar as demandas sociais, muitas vezes tomadas como 

focalizadas, com políticas universais, assim como buscar sintonizar conceitos e práticas 

atualmente distintas e até divergentes em âmbito governamental. Nessa direção, fez-se 

necessário ainda entender a diversidade como uma política da diferença, de forma que a 

diversidade fosse compreendida como uma construção histórica, social e cultural das 

diferenças, seguida da sua interpretação em caráter biológico e cultural em um contexto 

de desigualdades e lutas sociais. 

Ao tratar a diferença como contraponto da igualdade, desconsiderando as 

dimensões políticas que as circundam, pode-se incorrer em uma cilada, pois, ao mesmo 

tempo em que a diferença representa uma luta pelo direito de ser diferente, acaba se 

justificando atitudes de segregação, distanciamento e exclusão quando argumentada na 

defesa do posicionamento de separação já que é diferente (PIERUCCI, 1999). Para 

encaminhar algumas considerações e talvez entender, retomando a questão da 

imposição legal que determina a obrigatoriedade do estudo dos conhecimentos 

africanos, afrodescendente e indígenas para além de uma cilada, é precipitado pensar 

que essa determinação tende a ser apenas uma solução paliativa das relações étnico-

raciais na sociedade brasileira. Contudo, parece ser uma cilada que leva ao 

silenciamento de movimentos antes empenhados em lutar por condições de igualdade. 

Nesse sentido, é preciso atentar para o papel da educação nessa seara, 

pois pode tender a colaborar para a reprodução das bases materiais e simbólicas da 

sociedade que se funda numa perspectiva genérica de cultura, diversidade e diferença. É 

preciso superar a epistemologia eurocentrada e promover a abertura a novos 

conhecimentos para que se possa avançar na eliminação do racismo e da hierarquia dos 

saberes. Para tal, é imprescindível rever os padrões curriculares, de seleção de 

conhecimentos e práticas pedagógicas, pautadas, sobretudo, numa perspectiva 

conservadora. É importante compreender, nesse contexto, a história das relações étnico-



raciais no Brasil como pontapé inicial para o trato da história e cultura africana e afro-

brasileira no currículo da educação básica. 

Os estudos mostram também que o velho mito da democracia racial 

atravessa gerações, explicando a diferença entre brancos e negros sob a perspectiva da 

desigualdade que, para muitos, foi determinante na sua condição de vida, miserável, 

indigna e excluída. No entanto, existem tensionamentos que entendem que a tendência 

de políticas de diferença reforça a divisão racial e não consegue superar a desigualdade. 

É preciso atentar para as armadilhas da defesa cega da diferença. 

Além disso, foi importante tentar interpretar a composição do campo 

curricular com a ajuda de vários autores, principalmente Moreira (1990; 1997; 1998; 

2005) e Bourdieu (1975; 1989; 2009), que indicaram o quão é sinuoso o caminho da 

formação escolar. No entanto, este é um dos limites deste trabalho que não conseguiu 

avançar na compreensão das proposições investigativas de Bourdieu para se analisar as 

relações determinantes na efetivação do currículo no trabalho pedagógico e escolar. 

Assim, no limite deste estudo, fez-se a opção por indicar somente os agentes que se 

apresentam na disputa pela agenda curricular no Brasil e a partir do conceito “currículo 

como um território contestado, como um campo de conflitos no qual diferentes grupos e 

agentes lutam pela oficialização e pelo prestígio de seus conhecimentos, significados, 

habilidades, métodos, crenças e valores” (MOREIRA, 2005, p.16). Procurou-se ainda 

perceber se a história e a cultura africana e afro-brasileira compõem a educação para as 

relações étnico-raciais na educação básica brasileira.  

É possível dizer que, para se fomentar essa educação para as relações 

étnico-raciais, que já é um indicativo legal como resultado dos tensionamentos sociais, 

faz-se necessário entender como a lógica curricular hegemônica se processa na 

formação escolar no Brasil a qual seleciona e hierarquiza conhecimentos sem considerar 

as contribuições de diferentes culturas. Nessa direção, a construção de uma história e 

cultura compartilhadas, que inclua epistemologias outras para além de um único 

referencial entendido como universal e que, na prática, impõe um arbitrário cultural 

dominante ao currículo escolar alude novas perspectivas. 

Observou-se que, para pensar a inclusão de conhecimentos de outras 

matrizes culturais no currículo da educação básica, não limitando o debate em torno do 

que seja mais ou menos importante e, tampouco, estabelecendo um ranking de saberes 

demanda o aprofundamento em outras possibilidades epistemológicas e que isso possa 

abrir caminhos para tessituras de outras referências de conhecimento, como a matriz 



africana. E, nesse caso, deveria significar o rompimento com a lógica do determinismo 

legal e o entendimento que a ausência do debate no espaço escolar reverbera na 

continuidade do racismo dentro e fora da escola e da negação às pessoas negras e não 

negras de se apropriarem de saberes outros que as constituem, mas que não conhecem. 

Dessa maneira, é necessário o Saber sobre África, sua história, geografia, 

literatura, economia, política, concepções de corpo, cultura e religião. Fica assim a 

questão: se o professorado está sintonizado com o que está proposto na legislação, de 

forma que compreenda a trajetória da luta por uma educação para as relações étnico-

raciais, entendendo com isso que “[...] a escola só ensina conhecimentos já dominados. 

Portanto, os conteúdos sobre a história da África ainda precisam ser apreendidos e 

dominados pelos próprios professores e mestres [...]” (GOMES, 2006, p. 124). 

Aqui também se configura outra demanda que parece ainda imperar no 

imaginário acadêmico que é a de que o “mito da democracia racial” ainda vigora entre 

professores e professoras, o que basicamente dificulta a assumência da necessidade em 

ampliar a visão de conhecimento que se domina e esses sujeitos acabam não 

compreendendo a trajetória da promulgação da Lei n. 10.639/2003 e a têm como uma 

imposição legal desnecessária.  

Seria então possível traçar um elo entre o que se processa no trabalho 

escolar e o que está colocado na legislação? Para entender esta questão, foi traçada a 

trajetória de promulgação da Lei 10.639/2003 como resultado da pressão social sobre o 

Estado. Tal demanda vinha se configurando como pauta reivindicatória desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, mas ganhou força no final dos anos 1990 

e início dos anos 2000 com os PCN‟s. Não se trata de negar a importância histórica dos 

PCN‟s como um referencial curricular da educação brasileira, mas, sim, de entender o 

limite desses parâmetros no tratamento da diferença.  

Potencialmente, o governo Lula (2003-2010) buscou articulações que 

pudessem atender a demandas do movimento social organizado, no que tange às 

reivindicações do Movimento Negro e de entidades sociais ligadas à educação frente à 

necessidade de reparação de injustiças cometidas ao longo da história brasileira com a 

população negra e afrodescendente. Entretanto, precisa-se avançar – superar (pré) 

conceitos e efetivar ações que promovam a legitimação da questão racial nas políticas 

públicas das áreas da educação, saúde, trabalho, meio ambiente, terra, juventude, 

gênero, enfim, que articule políticas universais e políticas de ação afirmativa.  



Assim, alguns encaminhamentos são necessários para a superação da 

demanda social criada em torno da temática aqui tratada: a consideração da diversidade 

como construção histórica, cultural e social; a superação do limite de transversalidade 

da diversidade no currículo de forma que seja incorporada aos diferentes campos do 

conhecimento; o entendimento da cultura como eixo que orienta as experiências e 

práticas curriculares; a efetivação das Diretrizes Curriculares para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira; o 

entendimento da educação como direito social e em específico da diversidade como um 

campo político e o incentivo à produção de pesquisas, livros e artigos que discutam e 

fomentem a reflexão sobre a diversidade como uma política da diferença.  

Não dá para pensar em mudança sem o devido rebatimento no modo de 

financiamentos de tal propositura. Nesse caso específico do campo curricular, faz-se 

necessário pontuar os investimentos em formação, pesquisa, estrutura física, humana e 

material pedagógico. É preciso ainda compreender também que a educação para as 

relações étnico-raciais pressupõe uma mudança de paradigma curricular e de produção 

de conhecimentos.  

Nessa direção, buscou-se compreender, ao longo do processo de 

investigação, até que ponto as escolas e os professores de uma amostra do município de 

Goiânia estão mobilizados a tematizarem a história e a cultura africana e afro-brasileira 

no currículo a partir do que é determinado pela Lei n. 10.639/2003. E, após a análise 

dos dados coletados, foi possível indicar que, no trabalho pedagógico das escolas 

participantes desta amostra, há um esforço de tematização da história e cultura afro-

brasileira e africana de forma que se potencialize a médio e longo prazo uma educação 

para as relações étnico-raciais como preconizada pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, levando essas escolas a contribuírem 

significativamente para a implementação da Lei n. 10.639/2003.  

Pode-se indicar que as iniciativas desenvolvidas nas escolas pesquisadas 

evidenciaram avanços para a efetivação de práticas que possam colaborar com o debate 

sobre a importância de se superar atitudes de preconceito e racismo e compreender a 

necessidade de relações étnico-raciais que fortaleçam o respeito entre os sujeitos. Foi 

constatado ainda que o trabalho escolar aqui apresentado em algumas experiências e 

práticas escolares não foi diretamente mobilizado pela promulgação da Lei n. 

10.639/2003, embora venha sendo revisto e reconfigurado a partir da mesma.  



Isso direciona para outro ponto a ser pensado: ao material didático-

pedagógico quanto a sua seleção e disponibilidade aos educandos e servidores. Dentre 

estes, merece atenção especial a ampliação do acervo literário de todas as escolas, bem 

como o estímulo à procura dessas obras. É importante pensar o espaço físico das escolas 

no sentido de se propor um ambiente favorável à identificação étnico-racial que valorize 

a pessoa negra. Faz-se necessário também um investimento na mobilização da 

comunidade de forma a proporcionar a reflexão sobre as relações étnico-raciais para 

além dos muros da escola.  

Dentre os fatores limitantes, a necessidade de formação para o ensino de 

história e cultura afro-brasileira e africana é reconhecidamente uma questão central que 

precisa estar articulada com a melhoria das condições de trabalho, adequação do 

quantitativo de professores para a participação nos cursos oferecidos, incentivo ao 

estudo coletivo, reconfiguração dos cursos conforme as demandas das escolas 

articulando duração e local para que se possa pensar e realizar uma educação para as 

relações étnico-raciais em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana.  

Assim, ficou evidente que as condições reais e objetivas ligadas à 

formação continuada no que se refere à carga de trabalho, tempo disponível para 

formação e impossibilidade de saída da escola no horário de trabalho, para que os 

profissionais da educação da RME possam participar dos cursos de formação ainda 

estão aquém da necessidade evidenciada pelos participantes desta amostra. 

Revelou-se, neste trabalho, que há uma dificuldade em compreender o 

currículo como potencializador da educação para as relações étnico-raciais na medida 

em que ainda há hierarquização de conhecimentos e limitações para entender a 

contribuição de cada área do conhecimento para o ensino da história e cultura africana e 

afro-brasileira. Nessa discussão, é preciso que o CME/Goiânia se manifeste quanto à 

Lei n. 10.639/2003, ao Parecer CP/CNE nº 03/2004 e à Resolução CP/CNE nº 01/2004 

– Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico – Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e que indique, em seu parecer, a 

necessidade de superação do limite da fragmentação estanque de disciplinas escolares 

nesse debate. 

É determinante, pois, uma ação conjunta entre SME/Goiânia, CME, 

Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR/Goiânia, Fóruns 



representativos da sociedade civil organizada e Instituições de Pesquisa que vêm 

acumulando o debate sobre as Relações Étnico-Raciais e o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana para se construir uma política de implementação da 

legislação. Fundamental ainda é dialogar e pensar ações concretas junto às instituições 

formadoras e sistemas de ensino, bem como gestores e professores das diferentes 

instituições educativas, que possam contribuir para a construção efetiva de uma 

educação para as relações étnico-raciais em nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERÊNCIAS 

ABRAMOWICZ, Anete; RODRIGUES, Tatiane Cosentino. O debate contemporâneo 

sobre a diversidade e a diferença nas políticas e pesquisas em educação. Educ. 

Pesquisa.  São Paulo,  v. 39, n.1, mar.  2013. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022013000100002>. Acesso em:  31 out.  2013. 

ARROYO, Miguel G. Experiências de inovação educativa: o currículo na prática da 

escola. In: MOREIRA, A. F. B. (Org.). Currículo: políticas e práticas. Campinas, SP: 

Papirus, 1999.  

BONAMINO Alicia; MARTÍNEZ Silvia A. Diretrizes e Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o ensino fundamental: a participação das instâncias políticas do Estado. 

Revista Educação e Sociedade, set. 2002, vol. 23, n. 80, p. 168-200.  

BOURDIEU, P; PASSERON, J. C. A reprodução. Elementos para uma teoria do 

sistema de ensino. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 

BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1989. 

______. Senso Prático. Petrópolis: Vozes, 2009. 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF: Senado Federal, 1988. 

______. Institui Grupo de Trabalho Interministerial, com a finalidade de desenvolver 

políticas para a valorização da População Negra, e dá outras providências. DEC. s/nº 

20 de novembro de 1995. 

_______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9.394/96, de 20 de 

dezembro de 1996 – Brasília. Subsecretaria de Edições Técnicas. DOU 23/12/ 1996. 

_______. Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Fundamental (SEF). 

Parâmetros Curriculares Nacionais (1ª a 4ª). Brasília: MEC/SEF, 1997a. 

_______. Ministério da Educação (MEC), Secretaria de Educação Fundamental (SEF). 

Parâmetros Curriculares Nacionais (5ª a 8ª). Brasília: MEC/SEF, 1997b. 

_______. Grupo de Trabalho Interministerial para Valorização da População Negra. 

Relatório Construindo a democracia racial. Brasília: Secretaria de Comunicação Social, 

1998. 

_______. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Resolução 

CEB Nº 02, Brasília; CNE/CEB, 1998a. 

http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022013000100002


_______. Conselho Nacional de Educação. Parecer nº 04 que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental. Brasília – CNE/CEB, 1998b. 

_______. Ministério da Educação (MEC), Secretaria da Educação Média e Tecnológica 

(Semtec). Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio- PCNEM, Brasília: 

MEC/Semtec, 1999. 

_______.  Lei n.10.639. Inclui a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-

Brasileira” no currículo oficial da rede de ensino. Diário Oficial da União, Brasília, 

2003. 

_______. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, parecer CP n. 

03. Brasília; CNE/CP, 2004 a. 

_______. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Resolução 

CP n. 01, Brasília: CNE/CP, 2004b.  

_______. Conselho Nacional de Educação. Parecer nº 03 que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília – CNE/CP, 2004c. 

_______. Ministério da Educação. Plano Nacional de Educação – 2001-2010. Lei 

10.172, jan/2001. Disponível em: 

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. 2001. Acesso em:  

24 set. 2012. 

_______. Ministério da Educação. Documento Final da Conferência Nacional da 

Educação (CONAE). 2010. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/conae/documento_referencia.pdf>. Acesso em: 

12 set. 2012. 

_______. Projeto de Lei nº 8.035/2010. Aprova o Plano Nacional de Educação para o 

decênio 2011 – 2020 e dá outras providências. Brasília. Câmara dos Deputados, 2011. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/conae/documento_referencia.pdf


C1E1. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 18 de Nov. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

C2E1. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 13 de dez. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

C1E2. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 21 de nov. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

C2E2. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 11 de dez. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

C1E3. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 22 de nov. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

C2E2. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 04 de dez. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

C1E4. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 09 de dez. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

C2E4. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 30 de nov. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

C1E5. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 12 de dez. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  



C2E5. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 26 de nov. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

CAVALLEIRO, Eliane. Discriminação racial e pluralismo nas escolas públicas da 

cidade de São Paulo. In: Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e 

Diversidade. Educação antirracista: caminhos abertos pela Lei Federal n. 10.639/03. 

Brasília: MEC/SECAD, 2005. 

COPENE 2014 – Congresso Brasileiro de Pesquisadores/as Negros/as. Histórico dos 

COPENES. Disponível em: 

<http://www.para2014.copene.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=839>. Acesso em: 

15 nov. 2013. 

CUNHA JR. Henrique. Africanidades, afrodescendência e educação. In: SILVA, 

Marilena da; GOMES, Uene J. (Orgs.). África, afrodescendência e educação. Goiânia: 

Ed. UCG, 2006. 

CUNHA, Luiz Antônio. As políticas educacionais entre o presidencialismo imperial e o 

presidencialismo de coalizão. In: FERREIRA, E. B.; OLIVEIRA, D.A. Crise da escola 

e políticas educativas. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. p. 121-139. 

CURY, Carlos R. J. A educação básica no Brasil. Revista Educação e Sociedade, set 

2002, vol. 23, n. 80. p. 168 – 200.  

D1E1. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 18 de nov. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

D1E2. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 06 de dez. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

D1E3. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 06 de dez. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

D1E4. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 09 de dez. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

http://www.para2014.copene.org/conteudo/view?ID_CONTEUDO=839


D1E5. Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003. Goiânia – GO, 09 de dez. 

2013. Entrevista concedida a Flávia Dayana Almeida Noronha.  

DOCUMENTO DA MARCHA ZUMBI DOS PALMARES, contra o racismo, pela 

cidadania e pela vida uma Política Nacional de Combate ao Racismo e a Desigualdade 

Racial. Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial. Disponível 

em:<http://www.leliagonzalez.org.br/material/Marcha_Zumbi_1995_divulgacaoUNEG

RO -RS.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2013. 

DOURADO, Luiz Fernandes. Plano Nacional de Educação como Política de Estado: 

Antecedentes históricos, avaliação e perspectivas. In: DOURADO, Luiz Fernandes 

(Org.). Plano Nacional de Educação (2011 – 2020): avaliações e perspectivas. 2. ed. 

Goiânia: Editora UFG; Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2011. 

FELIPE, Delton Aparecido, TERUYA, Teresa Kasuko. “O negro no pensamento 

educacional brasileiro durante a Primeira República (1889-1930)”. In: Revista 

HISTEDBR On-line, Campinas, n. 27, p.112-126, set.2007. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/art09_27.pdf>. Acesso em: 24 out. 2012 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes: o legado da 

raça branca. 3. ed. vol. 1. São Paulo: Ática, 1978a. 

FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes: no limiar de 

uma nova era. 3. ed. vol. 2. São Paulo: Ática, 1978b. 

FERNANDES Lygia de Oliveira; SISS Ahyas. Educação, modernidade e suas 

contradições. Revista EDUCAMAZÔNIA - Educação Sociedade e Meio Ambiente, 

Humaitá, LAPESAM, GISREA/UFAM/CNPq/EDUA – ISSN 1983-3423 – Ano 3, vol 

1, jan-jun, 2010, p. 71-87. Disponível em: 

<http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4002231.pdf>. Acesso em: 15 nov. 2013. 

FLEURI, Reinaldo Matias. Intercultura e educação. Rev. Bras. Educ. Rio de Janeiro,  n. 

23, ago. 2003. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782003000200003>. 

Acesso em: 12  nov.  2013.   

______. Políticas da diferença: para além dos estereótipos na prática educacional. Educ. 

Soc.,  Campinas ,  v. 27, n. 95, Aug.  2006. Disponível em:  

<http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302006000200009>. Acesso em:  12 nov.  2013.  

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/art09_27.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4002231.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-24782003000200003
http://dx.doi.org/10.1590/S0101-73302006000200009


FRIGOTTO, Gaudêncio. Política e gestão educacional na contemporaneidade. In: 

FERREIRA, E. B.; OLIVEIRA, D. A. Crise da escola e políticas educativas. Belo 

Horizonte: Autêntica, 2009. 

GARCIA, Renísia Cristina. O negro na história da educação no Brasil ou a história da 

educação do branco brasileiro. In: GARCIA, Renísia C. Identidade Fragmentada: um 

estudo sobre a história do negro na educação brasileira: 1993 – 2005. Brasília: Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2007. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social.  6. ed.  São Paulo: Atlas, 

2008. 

GOIÂNIA, Câmara Municipal de Goiânia, Lei Nº 7.207/93. Goiânia, 1993. 

_______. Diretrizes Curriculares para a Educação Fundamental da Infância e da 

Adolescência: ciclos de formação e desenvolvimento humano. Goiânia, SME. 2009. 

_______. Projeto Político Pedagógico E1. Goiânia, SME. 2013. 

_______. Projeto Político Pedagógico E2. Goiânia, SME. 2013. 

_______. Projeto Político Pedagógico E3. Goiânia, SME. 2013. 

_______. Projeto Político Pedagógico E4. Goiânia, SME. 2013. 

_______. Projeto Político Pedagógico E5. Goiânia, SME. 2013. 

GOIÁS. Normas complementares para a inclusão, no Sistema Educativo do Estado de 

Goiás, das disposições das Leis n. 10.639/03 e 11.645/08. Resolução CP nº 03, Goiânia: 

CEE/CP, 2009. 

GOMES, Marcilene Pelegrine; GUIMARÃES, Warlúcia Pereira. Educação para 

relações étnico-raciais: A experiência da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. 

Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 7, n. 13, p. 499-511, jul./dez. 2013. Disponível 

em: <http//www.esforce.org.br> Acesso em: 5 jan. 2014. 

GOMES, Nilma Lino. Alguns termos e conceitos presentes no debate sobre relações 

raciais no Brasil: uma breve discussão.In: BRASIL. Educação anti-racista:  caminhos 

abertos pela Lei Federal no 10.639/03. Brasília, Ministério da Educação, Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. p. 39-62. 

_______. Diversidade e currículo. In: BRASIL. Indagações sobre currículo, Brasília: 

MEC/SEB. 2008. 



_______. O Plano Nacional de Educação e a diversidade: dilemas, desafios e 

perspectivas. In: DOURADO, Luiz F. (Org). Plano Nacional de Educação (2011 -2020): 

avaliação e perspectivas. 2. ed. Goiânia: UFG; Belo Horizonte: UFMG, 2011a. p. 137-

153. 

_______. Diversidade étnico-racial, inclusão e equidade na Educação brasileira: 

desafios, políticas e práticas. Revista Brasileira de Política e Administração da 

Educação – RBPAE – v.27, n.1, p. 109-121, jan./abr. 2011b. Disponível em: 

<http://www.anpae.org.br/website/publicacoes/revista-da-anpae>. Acesso em: 12 set. 

2012.  

________. (Org.) Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-raciais na 

Escola na perspectiva da lei 10.639/03. Brasília: MEC; Unesco, 2012. 

GOMES, Uene J. África, afrodescendência e prática pedagógica na escola – 

aplicabilidade das Leis: 7.207/93 e 10.639/03 – Uma leitura política sobre a realidade 

educacional diante destas legislações. In: SILVA, Marilena da; GOMES, Uene J. 

(Orgs.). África, afrodescendência e educação. Goiânia: Ed. Da UCG, 2006. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Trad. Tomaz Tadeu da Silva, 

Guaraciara Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. 

MACEDO, Elizabeth. Por uma política para lidar com as diferenças. Cad. Pesquisa, São 

Paulo, v. 36, n. 128, agosto de 2006. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-

15742006000200004>. Acesso em: 15 nov. 2013.  

MAGGIE, Yvonne. Pela Igualdade. Rev. Estud. Fem. Florianópolis, v 16, n. 3, 

dezembro de 2008. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

026X2008000300011>. Acesso em: 30 nov. 2013.  

MOEHLECKE, Sabrina. Como Políticas de Diversidade na Educação sem Governo 

Lula.Cad. Pesquisa, São Paulo, v.39, n. 137, agosto de 2009. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742009000200008>. Acesso em: 12 nov. 2013. 

MOLINA, Thiago dos Santos. A didática da dupla consciência e o ensino de história e 

cultura Afro-brasileira e africana. In: 36ª Reunião Anual da Anped (Associação de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação). GT Educação e Relações Étnico-Raciais. Goiânia 

(GO): 2013. Disponível em: 

<http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt21_trabalhos_pdfs/gt21_344

4_texto.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2014. 

MOREIRA, Antônio Flávio; CANDAU, Vera Maria. Currículo, conhecimento e 

cultura. In: BRASIL. Indagações sobre currículo, Brasília: MEC/SEB. 2007 

MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. Currículos e Programas no Brasil. Campinas: 

Papirus, 1990. 

______. A crise da teoria curricular crítica. In: COSTA, Marisa Vorraber. (Org.). O 

currículo nos limiares do contemporâneo. Rio de Janeiro: DP&A, 1998. 

______. O processo curricular do Ensino Superior no contexto atual. In: VEIGA, Ilma 

Passos de Alencastro; NAVES, Marisa Lomônaco de Paula. (Orgs.). Currículo e 

Avaliação na Educação superior. Araraquara: Junqueira & Marin. 2005. 

http://www.anpae.org.br/website/publicacoes/revista-da-anpae
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742006000200004
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742006000200004
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2008000300011%3e.%20Acesso%20em:%2030%20nov.%202013
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2008000300011%3e.%20Acesso%20em:%2030%20nov.%202013
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-15742009000200008
http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt21_trabalhos_pdfs/gt21_3444_texto.pdf
http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt21_trabalhos_pdfs/gt21_3444_texto.pdf


MOREIRA, Antônio Flávio Barbosa. (Org.)  Currículo: questões atuais. Campinas: 

Papirus, 1997. 

MUNANGA, Kabengele. (Org.). Superando o racismo na escola. 2. ed. Revisada. 

Brasília: MEC, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, 2005. 

NOGUEIRA, M.A.; CATANI, A. M. Escritos de Educação. Petrópolis: Vozes, 1998. 

OLIVEIRA, Dalila Andrade. As políticas educacionais no governo Lula: rupturas e 

permanências. Revista Brasileira de Política e Administração da Educação – RBPAE – 

v. 25, n. 2, p. 197-209, maio/ago. 2009. Disponível em: 

<http://www.anpae.org.br/website/publicacoes/revista-da-anpae>.  Acesso em: 12 set. 

2012. 

_______. Das políticas de governo à política de estado: reflexões sobre a atual agenda 

educacional Brasileira. Revista Educação e Sociedade, Campinas, v. 32, n. 115, jun. 

2011. Disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso em: 24 out. 2012. 

OLIVEIRA, Julvan Moreira de. A educação brasileira estará receptiva à filosofia 

africana? In: 34ª Reunião Anual da Anped (Associação de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação). GT Educação e Relações Étnico-Raciais . Natal (RN): 2011.  Disponível 

em: <http://34reuniao.anped.org.br/images/trabalhos/GT21/GT21-481%20int.pdf>. 

Acesso em: 15 nov. 2013. 

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de; CANDAU, Vera Maria Ferrão. Pedagogia decolonial e 

educação antirracista e intercultural no Brasil. Educ. rev.,  Belo Horizonte ,  v. 26, n. 

1, Apr.  2010. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-46982010000100002>. 

Acesso em: 24 out.  2013.   

PACHECO, José Augusto. Políticas curriculares descentralizadas: Autonomia ou 

recentralização? Educação & Sociedade, ano XXI, nº 73, dez. 2000. 

PAULA, Benjamin Xavier de; GUIMARÃES, Selva. 10 anos da lei federal nº 

10.639/2003 e a formação de professores: uma leitura de pesquisas científicas. Educ. 

Pesquisa, São Paulo, v. 40, n. 2, p. 435-448, abr./jun. 2014. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022014061517>. Acesso em: 25 jun. 2014.  

PIERUCCI. Antônio Flávio. Ciladas da diferença. São Paulo: USP, Curso de Pós-

Graduação em Sociologia: Ed. 34, 1999. 

REGIS, Katia Evangelista. Relações etnicorraciais e currículos escolares nas teses e 

dissertações em educação (1987-2006): possibilidades de repensar a escola. In:34ª 

Reunião Anual da Anped (Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação). GT 

Educação e Relações Étnico-Raciais . Natal (RN): 2011. Disponível em: 

<http://34reuniao.anped.org.br/images/trabalhos/GT21/GT21-430%20int.pdf>. Acesso 

em: 11 set. 2013. 

SANTANA, Moisés de Melo; LUZ, Itacir Marques da;  SILVA, Auxiliadora Maria 

Martins da. Dilemas e aporias subjacentes aos processos de implementação da Lei 

10.639/2003. Educ. rev.[online]. 2013, n.47, pp. 97-110. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602013000100008>. Acesso em: 20 nov. 2013.  

http://www.anpae.org.br/website/publicacoes/revista-da-anpae
http://www.scielo.br/
http://34reuniao.anped.org.br/images/trabalhos/GT21/GT21-481%20int.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-46982010000100002
http://dx.doi.org/10.1590/S1517-97022014061517
http://34reuniao.anped.org.br/images/trabalhos/GT21/GT21-430%20int.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602013000100008


SANTOS, Boaventura de Sousa. A construção Multicultural da igualdade e da 

diferença. Oficina do CES n. 35. Janeiro de 1999. Disponível em: 

<http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/135/135.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2014. 

SANTOS, Elzelina D. dos. Contando a história do samba. Belo Horizonte: Mazza 

Edições, 2003. 

SARAIVA, Sabine. A política curricular no Brasil: entre valorização da diversidade 

cultural, consideração das memórias particulares e construção de uma história 

compartilhada. Tradução de Marcelo Ferreira. Revista Eletrônica de Educação. São 

Carlos, SP: UFSCar, v. 4, no. 2, p. 85-110, nov. 2010. Disponível em: 

<http://www.reveduc.ufscar.br>. Acesso em: 15 nov. 2013. 

SILVA, Janssen Felipe da; FERREIRA, Michele Guerreiro; SILVA, Delma Josefa da. 

Educação das relações étnico-raciais: um caminho aberto para a construção da 

educação intercultural crítica. Revista Eletrônica de Educação. São Carlos, SP: UFSCar, 

v. 7, n. 01, p. 248-272, maio 2013. Disponível em: <http://www.reveduc.ufscar.br>. 

Acesso em: 12 nov. 2013. 

SILVA, Marilena da. África, afrodescendência e educação: uma reflexão urgente e 

necessária de desafios e possibilidades no contexto da implementação das Leis N. 

7.207/93 e 10.639/03. In: SILVA, Marilena da; GOMES, Uene J. (Orgs.). África, 

afrodescendência e educação. Goiânia: Ed. Da UCG, 2006. 

SILVA, Neisi M. da Guia. Diretrizes curriculares do município de Goiânia no contexto 

de uma política curricular nacional. 2009. 132f. Dissertação (Mestrado em Educação), 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2009. 

SILVA, Petronilha. B. Gonçalves. Aprender, ensinar e relações étnico-raciais. 

Educação. Porto Alegre, V. 63, nº 03, Set-Dez de 2007, p. 489-506. Disponível em:  

<http://www.ufrgs.edu/edu_realidade/>. Acesso em: 15 nov. 2013. 

SILVA, Tomaz Tadeu. Documentos de Identidade: uma introdução às teorias do 

currículo. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

SOUZA Edílson Fernandes de; REIS Maria da Conceição dos; MENEZES Vilde 

Gomes de. Política de educação das relações etnicorraciais: especificidades e 

caminhos da legislação brasileira. Revista Reflexão e Ação, Santa Cruz do Sul, v.21, n. 

esp., p.8-30, jan./jun. 2013. Disponível em: 

<http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex>. Acesso em: 10 nov. 2013.  

SOUZA, Florentina da Silva; PEREIRA, Letícia Maria da Souza. Implementação da Lei 

10.639/2003: mapeando embates e percalços. Educ. rev.,  Curitiba,  n. 47, Mar.  2013.   

Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602013000100005>. Acesso em: 

13 dez. 2013. 

SOUZA, Maria Elena Viana. Diálogos possíveis entre concepções de currículo e a lei 

10.639/03. In: 32ª Reunião Anual ANPED (Associação de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação). GT Educação e Relações Étnico-Raciais, 2009, Caxambu. Sociedade, 

Cultura e Educação: novas regulações?, 2009. 

http://www.ces.uc.pt/publicacoes/oficina/135/135.pdf
http://www.reveduc.ufscar.br/
http://www.reveduc.ufscar.br/
http://online.unisc.br/seer/index.php/reflex
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602013000100005


TAVARES, Tania Mara. Pluralidade cultural e formação de professores: uma proposta 

crítica. Revista HISTEDBR on line, nº 11, set. 2003. Disponível em: 

<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/revis/revis11/rev11.html>. Acesso em: 12 

jun. 2013.  

VALVERDE, Danielle Oliveira; STOCCO, Lauro. Notas Pará a Interpretação das 

Desigualdades raciais na Educação. Rev. Estud. Fem. , Florianópolis, v.17, n. 3, 

dezembro de 2009. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-

026X2009000300019>. Acesso em: 31 out. 2013.  

VIEIRA, Cecília Maria. Educação e Relações Étnico-Raciais: Diálogos e Silêncios 

Sobre a Implementação da Lei Nº 10.639/2003 no Município de Goiânia.2011. 134f. 

Dissertação (Mestrado em Educação), Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/revis/revis11/rev11.html
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2009000300019
http://dx.doi.org/10.1590/S0104-026X2009000300019


ANEXO 01 

Roteiro Para Entrevista Com Diretores/ Coordenadores Do Departamento Pedagógico, 

Centro De Formação E Unidades Regionais. 

Sobre a obrigatoriedade do estudo dos conhecimentos da história e cultura afro-

brasileira e africana em todo o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003 e 

11.645/2008: 

Aos diretores/coordenadores do Departamento Pedagógico, Unidades Regionais e do 

Centro de Formação: 

1) Qual a importância destas Leis para a realidade educacional goianiense? 

2) Como a Rede Municipal de Educação de Goiânia têm se organizado para 

implementar tais leis? 

3) De que forma este departamento/unidade discutiu e discute a obrigatoriedade do 

estudo dos conhecimentos da história e cultura afro-brasileira e africana em todo 

o currículo escolar? 

4) Como a RME tem desenvolvido a formação continuada para o atendimento 

destas leis? 

5) Existe uma orientação sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana na RME? 

6) Você identifica ações desenvolvidas por unidades escolares em sintonia com as 

Diretrizes Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana? Que tipo de ações? 

7) Qual ou quais unidades escolares você indicaria como proponente de uma ou 

mais ações em sintonia com as referidas Diretrizes? 

8) Há dentre estas experiências alguma desenvolvida por professores/as de 

Educação Física? 

9) O que você identifica como avanços que contribuem com a implementação desta 

legislação? 

10) O que relaciona como limitações para que tal determinação se efetive? 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 02 

Roteiro Para Entrevista Com Diretores/as Coordenadores/as das Escolas 

Sobre a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e africana em todo o 

currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003 e 11.645/2008: 

1) Qual a importância da história e cultura africana e afro-brasileira, na forma de 

Lei, para a realidade educacional goianiense? 

2)  Como você entende esta determinação ou obrigatoriedade no contexto desta 

unidade escolar? Você acha que ela é necessária? 

3)  Por que, em sua opinião, foi necessário tornar obrigatório o estudo dos 

conhecimentos da história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo 

escolar? 

4) De que forma esta unidade escolar discutiu a obrigatoriedade da história e 

cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar? 

5) Há quanto tempo esta escola inclui em seu projeto político pedagógico, ou 

desenvolve práticas com temas relacionados à história e cultura afro-brasileira e 

africana? 

6) Como o projeto político pedagógico da escola está orientando o estudo dos 

conhecimentos da história e cultura afro-brasileira e africana? 

7) Quais são as ações, práticas e/ou projetos direcionados à história e cultura afro-

brasileira e africana que a escola desenvolve? 

8) Nesta unidade escolar debateram-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileira e Africana? Como isso ocorreu?  

9) Alguma área ou disciplina é a mobilizadora do estudo da história e cultura afro-

brasileira e africana nesta escola? Quantos/as professores/as estão 

envolvidos/as? 

10) A SME tem trabalhado os conhecimentos da história e cultura afro-brasileira e 

africana em seus cursos de formação continuada? Alguém do coletivo de 

professores desta unidade participou de algum curso formativo? Quais foram os 

critérios para participação? 

11) Quais os avanços que consegue visualizar na unidade escolar a partir do 

processo formativo continuado promovido pela SME? 

12) Além da formação continuada oferecida pela SME, a escola vê necessidade de 

outros espaços ou modos de formação? Quais? 

13) O que você identifica como avanços que contribuem com a implementação desta 

legislação? 

14) O que relaciona como limitações para que tal determinação se efetive? 

 



ANEXO 03 

Questionário aplicado aos/às professores/as apoios técnicos das Unidades Regionais 

Este questionário é um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa intitulada CULTURA 

NEGRA: DISTANCIAMENTOS E APROXIMAÇÕES ENTRE A LEI 11.645, A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA E A REALIDADE DA ESCOLA PÚBLICA EM 

GOIÂNIA, que embasará a dissertação de mestrado de Flávia Dayana Almeida Noronha, 

aluna do Programa de Pós Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade 

Federal de Goiás, sob a orientação Prof. Dr. João Ferreira de Oliveira 

(joao.jferreira@gmail.com).  

O questionário sobre a obrigatoriedade do estudo dos conhecimentos da história e cultura afro-

brasileira e africana em todo o currículo escolar, determinado pelas leis 10.639/2003 e 

11.645/2008 é direcionado para professores/as apoios técnicos das Unidades Regionais de 

Educação da Rede Municipal de Educação de Goiânia, NÃO HÁ NENHUM TIPO DE 

IDENTIFICAÇÃO PESSOAL NESSE QUESTIONÁRIO, assim, será preservada a 

identidade dos sujeitos participantes da pesquisa. Você tem total autonomia para escolher 

responder ou não a este questionário, sendo que a opção por responder implica na autorização 

da utilização dos dados em nossa pesquisa. Em caso de dúvidas, entre em contato com a 

pesquisadora por e-mail: luacapu@yahoo.com.br ou por telefone (62) 9605-1335 ou (62) 3208-

7580. 

1) Quantas unidades escolares você acompanha?________ 

2) Sobre as escolas que acompanha: 

a) Sabe dizer se existem atividades, ações, projetos ou aulas voltadas para o estudo dos 

conhecimentos da história e cultura afro-brasileira e africana:  

( ) Sim       ( ) Não    Qual (is)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

b) Você participou ou presenciou alguma atividade, aula ou ação voltada para a o estudo dos 

conhecimentos da história e cultura afro-brasileira e africana? 

( ) Sim     ( ) Não Qual (is)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

c) De que forma discutiu-se a obrigatoriedade do estudo dos conhecimentos da história e 

cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) Debateu-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana? Como isso 

ocorreu? 

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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e)  Em quantas considera que se desenvolvem ações para a implementação das leis acima 

referidas em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais? 

___________________________________________________________________________ 

f) Que tipo de ações? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

g) Quais incluem em suas práticas educativas/ ações / projetos as temáticas para a educação 

das relações étnico-raciais há mais tempo? Desde quando? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

h) Qual ou quais indicaria como proponente no desenvolvimento de uma ou mais ações para 

educação das relações étnico-raciais em sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

i) Há dentre estas experiências alguma desenvolvida por professores/as de Educação Física? 

( ) Sim     ( ) Não                 Qual (is)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

j) Que atividades na perspectiva das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

Relações Étnico-Raciais, os professores de educação física realizam ou mesmo os 

professores de outras matérias/disciplinas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3) O que você identifica como avanços que contribuem com a implementação da 

legislação que torna obrigatório o estudo dos conhecimentos da história e cultura afro-

brasileira e africana em todo o currículo escolar? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4)  O que relaciona como limitações para que tal determinação não se efetive? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

OBRIGADA! 

 



ANEXO 04 

Questionário aplicado aos/às professores/as das Unidades Educacionais 

Este questionário é um dos instrumentos de coleta de dados da pesquisa A EDUCAÇÃO PARA 

AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE GOIÂNIA, 

que embasará a dissertação de mestrado de Flávia Dayana Almeida Noronha, aluna do 

Programa de Pós Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Goiás, sob a orientação Prof. Dr. João Ferreira de Oliveira (joao.jferreira@gmail.com).  

O questionário sobre a obrigatoriedade da história e cultura afrobrasileira e africana em todo o 

currículo escolar, determinada pelas Lei nº 10.639/2003, é direcionado para professores/as da 

Rede Municipal de Educação de Goiânia. NÃO HÁ NENHUM TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 

PESSOAL NESTE QUESTIONÁRIO. Assim, será preservada a identidade dos sujeitos 

participantes da pesquisa. Você tem, pois, total autonomia para escolher responder ou não a este 

questionário, sendo que a opção por responder implica na autorização da utilização dos dados 

em nossa pesquisa. Em caso de dúvidas, entre em contato com a pesquisadora por e-mail: 

luacapu@yahoo.com.br ou por telefone (62) 9605-1335 ou (62) 3208-7580. 

 

QUESTIONÁRIO 

Sobre a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afrobrasileira e africana em todo o 

currículo escolar, determinado pela Lei nº 10.639/2003: 

1) Considerando sua área/disciplina específica, você entende que esta obrigatoriedade do 

estudo da história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar é?  

( ) É necessária porque ____________________________________________________ 

( ) É desnecessária porque _________________________________________________ 

2) Na escola em que você atua, houve momento(s) para a discussão da obrigatoriedade do estudo 

da história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar? 

( ) SIM: ( ) em reunião pedagógica  

                   ( ) em seminário 

                   ( ) grupo de estudo 

                   ( ) outros ___________________________________________________ 

( ) NÃO houve discussão sobre essa obrigatoriedade. 

2.1 Em caso de SIM, em que ano isso ocorreu pela última vez: __________. 

3) Na escola em que você atua debateu-se as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana? 

Como isso ocorreu? 

( ) SIM, durante:   ( ) reunião pedagógica 

                          ( ) seminário  

                          ( ) grupo de estudo  

                          ( ) outros ____________________________________________ 

( ) NÃO houve discussão sobre essa obrigatoriedade. 

 

3.1 Em caso de SIM, em que ano isso ocorreu pela última vez: __________. 
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4) A abordagem de questões relativas à obrigatoriedade do estudo dos conhecimentos da história e 

cultura afrobrasileira e africana em todo o currículo escolar, nesta escola, é de: 

( ) Responsabilidade de todos os docentes 

( ) Responsabilidade de alguns. Quais disciplinas ou áreas? ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

( ) Não está sob responsabilidade de nenhum docente. 

5) Você identifica alguma prática pedagógica desenvolvida em sua escola que intenciona o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e africana?  

( ) SIM. Quais: __________________________________________________Em quais 

disciplinas ou áreas ocorrem? __________________________________________________ 

( ) NÃO identifico nenhuma prática pedagógica desenvolvida nesta escola com essa 

intenção. 

6) Antes da promulgação da Lei 10.639 em 2003, que trata da história e cultura afro-brasileira e 

africana em todo o currículo escolar, tais conhecimentos eram tratados na disciplina ou área em 

que atua?  

( ) SIM. Como: ___________________________________________________________ 

( ) NÃO. Tais conhecimentos ainda não eram tratados na disciplina ou área em que atuo. 

7) Por que, em sua opinião, foi necessário tornar obrigatório o estudo da história e cultura afro-

brasileira e africana em todo o currículo 

escolar?____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8) Quais ações podem ser realizadas na disciplina/área em que você atua no intuito de contribuir 

com a implementação desta lei quanto à obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-

brasileira e africana em todo o currículo escolar? 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9)  Você estudou sobre a história e cultura afro-brasileira e africana durante o curso de 

licenciatura? 

 ( ) SIM     ( ) NÃO 

10)  Você participou de algum curso de formação continuada sobre os conhecimentos da história e 

cultura afrobrasileira e africana nos últimos 05 anos? 

( ) SIM. Promovido pela SME. 

( ) SIM. Promovido por outra instituição. Qual? _____________________________ 

( ) NÃO. 



11) Quais os avanços que consegue identificar em sua prática pedagógica a partir do processo 

formativo continuado de que participou? 

( ) Promovido pela SME: _________________________________________________ 

( ) Promovido por outra instituição: ___________________________________________ 

12)  Além da formação continuada oferecida pela SME, você vê necessidade de outros espaços ou 

modos de formação?  

( ) SIM. Quais?__________________________________________________________ 

( ) NÃO. 

13)  O que você identifica como avanços que contribuem com a implementação da legislação que 

torna obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo 

escolar? ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14)  O que relaciona como limitações para que tal determinação se efetive? 

( ) Falta de informação sobre o tema 

( ) Falta de recursos didáticos específicos 

( ) Falta de recursos financeiros 

( ) Resistência das escolas 

( ) Resistência dos pais ou responsáveis 

( ) Falta de apoio por parte da secretaria municipal de educação 

( ) O trabalho com a lei e as diretrizes não é visto como prioridade 

( ) Falta de interesse pelo tema 

( ) Outras ______________________________________________________________ 

 

15) Você acha que os livros didáticos tratam adequadamente os conhecimentos da história e cultura 

afro-brasileira e africana em todo o currículo escolar? 

( ) SIM 

( ) NÃO 

 

16) Você acha que a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia orienta adequadamente o 

trabalho das escolas e dos professores sobre os conhecimentos da história e cultura afro-

brasileira e africana em todo o currículo escolar? 

( ) SIM 

( ) NÃO 
 

Por que: _________________________________________________________________________ 



 

17) Em qual disciplina (s) você atua? _______________________________________________ 
 
18) Em que ano concluiu sua graduação? ______________________________________________ 

 

19) Em qual ciclo você atua?________________________________________________________ 

OBRIGADA POR COLABORAR COM ESTA PESQUISA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 05 

Lei Municipal n. 7.207/1993 

 

 
 

 

 

 

 



ANEXO 06 

Lei Federal 10.639/2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 07 

Lei 11.645/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 08  

Resolução CEE/CP N. 03/2009 

 



 


